
УКРАЇНА  
ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 4 6 5

3 ^ .  'грудня 2022 р. 34 сесія 8 скликання

П ро план роботи обласної Ради 8 скликання на 2023 рік

В ідповідно  до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону У країни «Про 
м ісцеве самоврядування в Україні», статей 7, 32 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
враховуючи висновки постійних комісії обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити  план роботи  обласної Ради 8 скликання на 2023 рік 
(далі - П лан), щ о додається.

2. П ерш ому заступнику, заступникам голови обласної Ради, головам 
постійних комісій обласної Ради, виконавчому апарату обласної Ради, за 
участю відповідних структурних підрозділів обласної військової 
адміністрації, обласних установ та організацій, забезцечити виконання Плану.

3. К онтроль за виконанням  ш ьогоу^ріш ення покласти на голову 
обласної Ради.

Голова обласної Ради В.СО КО Л О ВИ Й



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Рішення 34 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 23 грудня 2022 року № 465

ПЛАН РОБОТИ  
обласної Ради 8 скликання на 2023 рік 

1. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях  
обласної Ради:

/ квартал

Е Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області.

Відповідальні:
Прокурап'їура Вінницької області

Постійна комісія обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту,
депут атської діяльності та етики

2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області за 2022 рік, затвердженої рішенням 15 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 287.

Відповідальні:
Департ амент  між народного  
співробітництва та регіонального розвит ку  
обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
стратегічного розвитку, інвестицій та 
місцевого самоврядування

Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюдж ету

3. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2022 рік.

Відповідальні:
Департ амент  фінансів обласної держ авної 
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюдж ету



4. Про Обласну цільову програму роботи з обдарованими дітьми та 
молоддю на 2023--2027 роки.

Відповідальні:
Департамент. гуманіт арної політики
обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту

5. Про обласну Програму розвитку культури Вінницької області на 2023- 
2027 роки.

Відповідальні:
Департ амент  гуманіт арної політики
обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту

II квартал

1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку на території області.

Відповідальні:
Головне управління Н аціональної поліції 
у  Вінницькій області

Постійна комісія обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту,
депут атської діяльності та етики

2. Про хід виконання Обласної цільової програми підтримки учасників
бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2022-2026 роки, 
затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 
2021 року № 298.

Відповідальні:
Департ амент  соціальної та молодіж ної 
політики обласної держ авної адміністрації

Постійна компсія обласної Ради з питань
охорони зд о р о в’я, соціального захисту
населення та ветеранів



3. Про хід виконання обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі 
охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 95 (зі змінами).

Відповідальні:

Департ амент  соціальної та молодіж ної 
політики обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони здоров ’я, соціального захисту  
населення та ветеранів

ПІ квартал

1. Про звіт голови обласної державної адміністрації про здійснення 
делегованих обласною Радою повноважень.

Відповідальна:
Обласна держ авна адміністрація

2. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області.

Відповідальні:
Прокуратура Вінницької області

Постійна комісія обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту, 
депут атської діяльності та етики

3. Про хід виконання Цільової програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 300.

Відповідальні:

Департ амент  соціальної та молодіж ної 
політики обласної держ авної адміністрації ї

Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони здоров ’я, соціального захисту 
населення та ветеранів



IV  квартал
1. Про звіт голови обласної Ради за 2023 рік.

Відповідальні:
Постійні комісії обласної Ради  

Виконавчий апарат обласної Ради

2. Про Програму економічного і соціального розвитку області на 
2024 рік.

Відповідальні:

Департ амент  між народного  
співробітництва та регіонального розвит ку  
обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
стратегічного розвитку, інвестицій та 
місцевого самоврядування

Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюдж ету

3. Про обласний бюджет на 2024 рік.

Відповідальні:
Департ амент  фінансів 
обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюдж ету



2. Підготовка проекту регуляторного акта:

Вид
проекту
регуля
торного

акта

Назва проекту 
регуляторного 

акта

Цілі прийняття 
регуляторного акта

Строк
підготов

ки
проекту
регуля
торного

акта

Повна назва 
органу, 

відповідального 
за розроблення  

проекту

Повна назва 
підрозділу, 

відповідально 
го за 

розроблення 
проекту



3. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях 
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 
обласної Ради:

/ квартал

1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області за 2022 рік.

Відповідальні:

Департ амент  між народного  
співробітництва та регіонального розвит ку  
обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
стратегічного розвитку, інвестицій та 
місцевого самоврядування

2. Про виконання зведеного бюджету Вінницької області за 2022 рік.

Відповідальні:

Департ амент  фінансів 
обласної держ авної адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюдж ету

II квартал
1. Про економічний розвиток, міжнародне та міжрегіональне 

співробітництво органів місцевого самоврядування області.

Відповідальні:
Управління по зв ’язках з органами місцевого  
самоврядування, між народного та 
між регіонального співробітництва,
проектної діяльності та сприяння 
інвестиціям, виконавчого апарату обласної 
Ради

Постійна комісія обласної Ради з питань 
стратегічного розвитку, інвестицій та 
місцевого самоврядування



ПІ квартал

1. Про підготовку підприємств критичної інфраструктури, закладів 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, житлового фонду 
територіальних громад області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 
2023/2024 років

Відповідальні:
Управління розвит ку територій та 
інфраструктури обласної держ авної 
адміністрації

Постійна комісія обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвит ку інфраструктури

IV  квартал

1. Про розвиток лісового господарства в лісах, які надані в постійне 
користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс».

Відповідальні:
Департ амент  агропромислового розвит ку  
обласної держ авної адміністрації

Вінницьке обласне комунальне  
спеціалізоване лісогосподарське  
підприємсп'їво «Віноблагроліс»

Постійна комісія обласної Ради з питань 
агропромислового розвит ку та земельних 
відносин
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4. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних 
комісій обласної Ради:

4.1. З питань економіки, фінансів та бюджету

I квартал
1. Про затвердження річного звіту про виконання обласного бюджету 

Вінницької області за 2022 рік.
2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Віріницької обласної за 2022 рік , затвердженої рішенням 15сесії обласної Ради 
8 скликання від 24 грудня 2021 року № 287.

3. Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023
рік.

4. Про розгляд проектів уточнених фінансових планів підприємств -  
об’єктів спільної власності територіальних громад області на 2023 рік.

5. Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств -  
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за 
результатами фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових 
планів за 2022 рік

II квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету за І квартал 2023 року.
2. Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023

рік.
3. Про розгляд проектів уточнених фінансових планів підприємств -  

об’єктів спільної власності територіальних громад області на 2023 рік.

III квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету Вінницької області за II 

квартал 2023 року.
2. Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023

рік.
3. Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Вінницької області на 

2024-2026 роки.
4. Про розгляд проектів уточнених фінансових планів підприємств -  

об’єктів спільної власності територіальних громад області на 2023 рік.
5. Про розгляд проектів фінансових планів підприємств -  об’єктів 

спільної власності територіальних громад області на 2024 рік.
6. Про заслуховування звітів керівників комунальних підприємств -  

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за 
результатами фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових 
планів за І півріччя 2023 року

IV квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету Вінницької області за III 

квартал 2023 року.
2. Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023

рік.
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3. Про програму економічного і соціального розвитку Вінницької області 
на 2024 рік.

4. Про розгляд проектів уточнених фінансових планів підприємств — 
об’єктів спільної власності територіальних громад області на 2023 рік.

5. Про проект обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік.

4.2. З питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури

І квартал
1. Про результати виконання Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 
роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 
2017 року № 3 10.

2. Про результати виконання Комплексної регіональної програми 
пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 
року № 465.

3. Про результати виконання Регіональної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року 
затвердженої ріш енням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 
року № 715 .

II квартал
1.П ро звіт начальника управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області про роботу управління за 2022 рік.
2. Про результати виконання програми будівництва, облаштування та 

утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський 
державний кордон на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 466.

III квартал
1. Про стан підготовки підприємств, закладів, установ - об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до 
опалювального сезону 2023-2024 років.

2. Про хід виконання Програми енергозбереження для населення та 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), затвердженої 
рішенням 44 сесією 7 скликання 23 липня 2020 р. № 948 за 2022 рік та 6 
місяців 2023 року.

IV квартал
1. Про план роботи постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури та Вінницької 
обласної Ради на 2024 рік.

2. Про хід виконання Програми створення та розвитку геоінформаційної 
системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області,
затвердженої рішенням 15 сесія 8 скликання 24.12.2021 №296 на 2021-2025
роки за 2022 рік та 9 місяців 2023 року.



4.3. З питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики

/ квартал
І.Г Іро інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 

результатів діяльності органів прокуратури області.

П квартал
1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку на території області.

ПІ квартал
1. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 

результатів діяльності органів прокуратури області

IV квартал
1. Про план роботи постійної комісії на 2024 рік.
2. Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2024 рік.

4.4. З питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів

/ квартал
1.Про епідемічну ситуацію щодо C 0V ID -19 у Вінницькій області та 

виконання заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби 
C0V ID -19.

2.Про стан укладання договорів з Національною службою здоров'я 
України у розрізі комунальних некомерційних підприємств обласного 
підпорядкування, їх розвиток у 2023 році. Обсяг фінансування галузевої 
програми за рахунок коштів обласного бюджету на поточний рік за основними 
напрямками.

3. Обсяг фінансування в розрізі діючих програм у сфері соціальної 
політики у 2023 році за основними напрямками.

4. Про хід виконання обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі 
охорони здоров'я Вінниччини» на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням 6 
сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року №95 зі змінами за 12 
місяців 2022 року.

// квартал

1. Про епідситуацію щодо туберкульозу у Вінницькій області.
2. Про виконання розділу Пї «Розвиток та функціонування системи 

телемедицини у закладах охорони здоров’я Вінницької області» в рамках 
обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я 
Вінниччини» на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 
8 скликання від 26 лютого 2021 року №95 зі змінами та реалізацію постанови 
КМУ від 06.12.2017 №  983 «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості» у Вінницькій області. 
Закупівля та використання обладнання закупленоі’о у 2020 році, досягнуті
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результати у 2022 році щодо проведення консультацій із залученням фахівців 
вторинного та третинного рівнів, об’єднання їх у єдину інформаційну мережу.

3. Про стан забезпечення у 2023 році населення лікарськими засобами, 
дороговартісними виробами медичного призначення за рахунок 
централізованих постачань, коштів обласного бюджету, в рамках договорів 
укладених з Національною службою здоров'я України.

4.Про виконання розділу V «Боротьба з онкологічними захворюваннями» в 
рамках обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я 
Вінниччини» на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 
8 скликання від 26 лютого 2021 року №95 зі змінами, а саме: стан фінансування 
за 1 півріччя, виконання показників продукту, ефективності та якості в розрізі 
кожного заходу Програми. Детальний аналіз досягнутих результатів при 
використанні обладнання (лінійний прискорювач) у 1 півріччі та 
медикаментозного забезпечення понад програму мед гарантій (таргетна 
терапія) у 2023 році в порівнянні з 2022 роком.

5. Про стан впровадження процедури діагностики смерті мозку у 
відділеннях інтенсивної терапії медичних закладів Вінницької області в рамках 
розвитку трансплантації Вінниччини.

/// квартал
1.Про стан фінансування та реалізація програми медичних гарантій 

за 1 півріччя 2023 року.
2. Про хід виконання обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі 

охорони здоров'я Вінниччини» на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням 
6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року №95 зі змінами за 
1 півріччя 2023 року.

3. Про інформацію щодо реалізації субпроекту «Складова розвитку 
системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення 
медичної допомоги із серцево-судинною патологією» в частині виконання 
планових показників результативності реалізації субпроекту за останні З роки.

IV  квартал
1. Про хід виконання Обласної цільової програми підтримки учасників 

бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об 'єднаних сил на 2022 -  2026 роки» 
затвердл<еної рішенням 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 
року № 298 за 9 місяців 2023 року.

2. Про хід виконання Цільової програми соціального захисту населення 
Вінницької області на 2022 -■ 2026 роки» затвердженої рішенням 15 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 300 за 9 місяців 2023 
року.

3. Про хід виконання обласної Програми підтримки сім 'ї, запобігання 
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року» затвердженої 
рішенням 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 за 9 
місяців 2023 року.

4. Про план роботи постійної комісії на 2024 рік.
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4.5. З питань стратегічного розвитісу, інвестицій та місцевого 
самоврядування

I  квартал
1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Вінницької області за 2022 рік, затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 
8 скликання від 24 грудня 2021 року № 287.

2. Про стан виконання Програми міжнародного та транскордонного 
співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням 
45 сесії 7 скликання від 24 вересня 2020 року за 2022 рік.

3. Про звіт за 2022 рік та план роботи иа 2023 рік Агенції регіонального 
розвитку та інш их обласних інституцій відповідальних за розвиток територій.

II квартал
1. Про хід виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням 45 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978.

III квартал
1. Про стан виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області на період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії
7 скликання від 21 лютого 2020 року за І півріччя 2023 року.

2. Про поглиблення на рівні області та на рівні територіальних громад 
інвестиційної співпраці та контактів між підприємствами в рамках 
співробітництва Вінниччини з країнами світу.

3. Про стан підтримки підприємництва релокованого з інших регіонів 
України.

4. Про розвиток міжмуніципального співробітництва на Вінниччині.

IV квартал
1. Про стан та перспективи розвитку міжрегіональних зв ’язків, 

міжнародного і транскордонного співробітництва територіальних громад 
області

2. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області 
на 2024 рік.

3. Про план роботи постійної комісії на 2024 рік.
4. Про розбудову інфраструктури підтримки малого та середнього

підприємництва в регіоні.

4.6. З питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту

І квартал
1. Про хід виконання обласних програм, які перебувають на контролі 

постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту:
- «Про Обласну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 

2018-2022 роки»
- «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій 

області на 2021-2025 роки»
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- «Про Обласну програму розвитку інформаційних та інноваційних 
технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки»

- «Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників на 
2021-2027 роки»

- «Про Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2021 - 2027
роки»

- «Про Програму розвитку культури Вінницької області на 2018-2022
роки»

- «Про регіональну програму «Студентський гуртожиток» на 2021-2025
роки»

- «Про Регіональну програму підготовки бакалаврів, молодших 
бакалаврів, фахових молодш их бакалаврів та молодш их спеціалістів на 2021- 
2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету»

- «Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, відпочинку 
дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020- 
2024 роки»

- «Про Обласну цільову соціальну програму «М олодь Вінниччини» на 
2021 - 2025 роки»

- «Програму підтримки діяльності національно-культурних товариств 
області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовноморального розвитку 
Вінниччини та співпраці із закордонними українцями на період 2021-2024 
роки»

- «Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного 
технічного скаутського руху IT-SCOUTS на 2021-2025 роки»

- «Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного 
виховання на 2021 - 2025 роки»

2. Про питання діяльності керівників об’єктів спільної комунальної 
власності територіальних громад області, управління якими здійснює обласна 
Рада галузі освіти, культури, фізичної культури та спорту (за окремим  
списком).

ПІ квартал
1. Про реалізацію заходів з розвитку та модернізації існуючої мережі 

закладів фізичної культури та спорту та хід виконання Програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки, 
затвердженої 10 сесією 8 скликання від 25 червня 2021 року №160.

IV квартал
1. Про хід виконання обласних програм, які перебувають на контролі 

постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту (за 
окремим списком).

2. Про план роботи комісії на 2024 рік.
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4.7. З питань агропромислового розвитку та земельних відносин

/ квартал
1. Про хід виконання Програми особистих селянських, фермерських 

господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року 
№ 68.

2. Про хід виконання обласної Програми досягнення оптимального рівня 
лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки, затвердженої рішенням 8 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 232.

3. Про підготовку обласної програми розвитку тваринництва та переробки 
сільськогосподарської продукції області на 2023-2025 pp.

II квартал
1. Про хід виконання Програми збереження та відтворення родючості грунтів 

земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої ріозенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року 
№ 754.

2. Про хід виконання регіональної Програми з охорони земель, поліпшення 
відповідних угідь, проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель 
у Вінницькій області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 15 сесії обласної 
Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 295.

III квартал
1. Про хід виконання обласної Програми 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 2017-2023 роки, 
затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 
382.

2. Про розгляд окремих питань, віднесених до повноважень постійної комісії.

IV квартал
1. Про план роботи постійної комісії на 2024 рік.
2. Про обласний бюджет на 2024 рік.
3. Про програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 

2024 рік.
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5. Організаційні заходи обласної Ради, постійних комісій обласної 
Ради, виконавчого апарату обласної Ради:

1. Підготовка і проведення пленарних засідань обласної Ради.

2. Підготовка і проведення засідань Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування при голові обласної Ради.

3. Робота із депутатськими запитами і зверненнями. Узагальнення 
пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях обласної Ради, 
доведення їх до виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті 
заходи.

4. Організація підготовки і проведення в області Єдиного дня депутата, 
(другий/четвертий четвер кожного місяця). Депутатського тижня (останній 
тиждень січня). Проведення депутатами обласної Ради особистих прийомів 
громадян.

5. Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених під час проведення 
Єдиного дня депутата, доведення їх до виконавців для реалізації та 
інформування про вжиті заходи.

6. Організація підготовки і проведення в обласній Раді щорічної оцінки 
діяльності керівників підприємств, установ та організацій -  об ’єктів спільної 
власності територіальних громад області.

7. Організація підготовки і проведення в обласній Раді нарад, круглих 
столів, семінарів, інформаційних зустрічей за участю депутатів обласної Ради, 
голів постійних комісій, керівників фракцій, керівників органів місцевого 
самоврядування області.

8. Висвітлення на офіційному вебсайті обласної Ради діяльності обласної 
Ради, постійних комісій обласної Ради.

9. Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради проектів рішень, 
рішень обласної Ради, результатів реєстрації депутатів на пленарних 
засіданнях, результатів поіменного голосування, протоколів, звукових 
стенограм і відеозаписів пленарних засідань, висновків постійних комісій 
обласної Ради, розпоряджень голови обласної Ради, а також планів, програм, 
заходів, інших документів та матеріалів відповідно до вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації».

10. Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради планів 
проведення, рішень, протоколів засідань Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування при голові обласної Ради відповідно до вимог 
Закону України «Про доступ до публічної інформації».
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11. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються в електронних 
петиціях, у зверненнях громадян, під час проведення прийомів громадян, для 
прийнят'гя відповідних рішень.

12. Участь у підготовці та проведенні навчання депутатів обласної Ради 
та посадових осіб місцевого самоврядування області.

13. Проведення заходів іцодо удосконалення форм і методів 
організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення 
діяльності обласної Ради, її органів, депутатів.

14. Надання практичної допомоги комісіям, робочим групам, утвореним 
обласною Радою, в тому числі з питань організації та проведення обласних 
конкурсів, аналізу конкурсних MaTepiajTiB.

15. Вивчення і узагальнення позитивного досвіду організаційної та 
управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб, постійних комісій, депутатів місцевих рад та його поширення під час 
проведення пресконференцій, семінарів-нарад, круглих столів, інтерв’ю в 
засобах масової інформації.

16. Сприяння в роботі Обласної асоціації органів місцевого 
самоврядування. Агенції регіонального розвитку Вінницької області. 
Громадської ради при обласній Раді, Координаційної ради з питань молодіжної 
політики при обласній раді.

17. Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності обласної Ради та її 
органів. Взаємодія з місцевими друкованими та електронними засобами 
масової інформації з питань висвітлення діяльності обласної Ради.
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