
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  №24

24 грудня 2020 р. З сесія 8 скликання

Про план роботи обласної Ради 8 скликання на 2021 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 32 Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи обласної Ради 8 скликання на 2021 рік 
(далі - План), що додається.

2. Першому заступнику, заступникам голови обласної Ради, головам 
постійних комісій обласної Ради, виконавчому апарату обласної Ради за 
участю відповідних структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, обласних установ та організацій забезпечити виконання Плану.

3. Контроль за виконанням цьо^о р іш е^ я  покласти на голову обласної
Ради.

Голова обласної Ради в.соколовий



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 3 сесії обласної 

Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2020 року № 24

ПЛАН РОБОТИ 
обласної Ради 8 скликання на 2021 рік

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

І  квартал

1. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в
збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки».

Відповідальні:
Департамент охорони здоров 'я та
реабілітації обласної державної 
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони здоров ’я, соціального захисту 
населення та ветеранів 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

2. Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від
20 грудня 2016 року №224 «Про Обласну цільову соціальну програму
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки».

Відповідальні:
Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

3. Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4
грудня 2018 року № 707 «Про внесення змін та продовження терміну дії 
Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016- 2018 
роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 38, до 2020 року».
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Відповідальні:
Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

4. Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 
квітня 2018 року № 597 «Про обласну програму «Студентський гуртожиток 
на 2018-2020 роки».

Відповідальні:
Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

5. Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 
11 лютого 2016 року № 50 «Про Регіональну програму підготовки 
кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки».

Відповідальні:
Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

6. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2020 рік, затвердженої рішенням 41 сесії обласної Ради 
7 скликання від 17 грудня 2019 року № 883.

Відповідальні:
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної 
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету
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7. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 
2020 рік.

Відповідальні:
Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

8. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області у 2020 році.

Відповідальні:
Прокуратура Вінницької області 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики

II квартал

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

Відповідальні:
Головне управління Національної поліції 
у  Вінницькій області
Постійна комісія обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики

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.

Відповідальні:
Вінницьке обласне управління лісового та 
мисливського господарства 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
агропромислового розвитку та земельних 
відносин

3. Про виконання цільової соціальної Програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 49.
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Відповідальні:
Управління фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту

4. Про виконання Обласної програми замовлення фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем
«бакалавр» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 599.

Відповідальні:
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту

5. Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 705.

Відповідальні:
Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони здоров 'я, соціального захисту 
населення та ветеранів 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

III квартал

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

Відповідальна:
Обласна державна адміністрація

2. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області.
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Відповідальні:
Прокуратура Вінницької області 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики

IV  квартал

1. Про звіт голови обласної Ради Соколового В.П.

Відповідальні:
Постійні комісії обласної Ради 
Виконавчий апарат обласної Ради

2. Про Програму економічного і соціального розвитку області на 
2022 рік.

Відповідальні:
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної 
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

3. Про обласний бюджет на 2022 рік.

Відповідальні:
Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

4. Про хід виконання Програми збереження та відтворення родючості 
ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018- 
2022 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 
5 березня 2019 року № 754.

Відповідальні:
Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
агропромислового розвитку та земельних 
відносин
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5. Про виконання Комплексної цільової програми соціального захисту 
населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 
сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 750.

Відповідальні:
Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної
адміністрації
Постійна комісія обласної Ради з питань 
охорони здоров ’я, соціального захисту 
населення та ветеранів 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету

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:

І квартал

1. Про хід виконання Регіональної програми розвитку
автомобільних доріг Вінницької області на 2019 - 2023 роки, затвердженої 
рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2018 року № 714.

Відповідальні:
Управління дорожнього господарства 
обласної державної адміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури

II квартал

1. Про виконання Обласної програми «Питна вода» на 2008-2020 
роки, затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання від 16 січня 
2008 року № 463.
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Відповідальні:
Управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури 

III квартал

1. Про повноваження старости в системі місцевого
самоврядування.

Відповідальні:
Вінницька обласна асоціація органів 
місцевого самоврядування 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
стратегічного розвитку, інвестицій та 
місцевого самоврядування

IV  квартал

1. Про хід виконання Регіональної екологічної бюджетної програми 
на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 
скликання від 5 березня 2019 року № 752.

Відповідальні:
Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури 
Постійна комісія обласної Ради з питань 
агропромислового розвитку та земельних 
відносин

4. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних 
комісій обласної Ради:

4.1. З питань економіки, фінансів та бюджету

І квартал
1. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік.
2. Про виконання фінансових планів за 2020 рік підприємствами -  

об’єктами спільної власності територіальних громад області, (за окремим 
графіком спільно з галузевою комісією).
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3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області за 2020 рік.

4. Про інформацію щодо стану фінансування та ефективності 
виконання заходів чинних обласних програм у 2020 році.

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

II квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету за 1 квартал 2021 року.
2. Про інформацію щодо виконання фінансових планів за 1 квартал 

2021 року підприємствами -  об’єктами спільної власності територіальних 
громад області.

3. Про уточнення показників обласного бюджету на 2021 рік по 
доходах та видатках, (за окремим графіком).

4. Заслуховування інформації головних розпорядників коштів щодо 
ефективності виконання заходів обласних програм, термін дії яких 
завершився у 2020 році, (за окремим графіком).

5. Заслуховування керівників комунальних закладів, підприємств, 
установ -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області про результати фінансово-господарської діяльності, (за окремим 
графіком спільно з галузевою комісією).

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

III квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету за 1 півріччя 2021

року.
2. Про стан використання коштів обласного бюджету, виділених на 

діючі програми, прийняті обласною Радою (за окремим списком спільно з 
галузевими комісіями).

3. Про інформацію щодо виконання фінансових планів за 1 півріччя 
2021 року підприємствами -  об’єктами спільної власності територіальних 
громад області, (за окремим графіком спільно з галузевою комісією).

4. Про уточнення показників обласного бюджету на 2021 рік по 
доходах та видатках (за окремим графіком).

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

IV  квартал
1. Про підсумки виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року.
2. Про обласний бюджет на 2022 рік.
3. Про програму економічного і соціального розвитку області на 2022

рік.
4. Про інформацію щодо виконання фінансових планів за 9 місяців 

2021 року підприємствами -  об’єктами спільної власності територіальних 
громад області, (за окремим графіком спільно з галузевою комісією).
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5. Про уточнення показників обласного бюджету на 2021 рік по 
доходах та видатках, (за окреміш графіком).

6. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік.
7. Про розгляд окремих питань, віднесених до повноважень постійної 

комісії.

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

І  квартал
1. Про звіт в.о. начальника управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області Бойка І.Г. про роботу управління 
у 2020 році.

2. Про стан виконання Обласної програми «Питна вода» на 2008- 
2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання від 
16 січня 2008 року № 463.

3. Про Перелік природоохоронних заходів, що пропонуються до 
фінансування у 2021 році за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища.

4. Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та 
організацій -  об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, управління якими здійснює обласна Рада.

5. Про стан виконання фінансових планів об’єктів спільної комунальної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

6. Про стан виконання Регіональної комплексної Програми інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017- 
2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 
20 грудня 2016 року № 222 (зі змінами та доповненнями).

7. Про стан галузі дорожнього господарства Вінницької області, обсяг 
фінансування та стан використання коштів, виділених на реконструкцію, 
ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на 
території Вінницької області у 2020 році.

II квартал
1. Про хід виконання Регіональної екологічної бюджетної програми на 

2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 5 березня 2019 року № 752.

2. Про результати перевірки стану збереження та використання майна, 
орендних відносин, розрахунків по орендній платі суб’єктів господарювання 
спільної власності територіальних громад Вінницької області (згідно з 
розпорядженням голови обласної Ради).

III квартал
1. Про хід виконання Програми енергозбереження для населення та 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької
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області на 2020 - 2025 роки, затвердженої рішенням 44 сесії обласної Ради 
7 скликання від 23 липня 2020 року № 948.

2. Про хід виконання заходів Комплексної цільової програми розвитку 
водного господарства у Вінницькій області на період до 2021 року, 
затвердженої рішенням 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 8 листопада 
2013 року № 588.

3. Про погодження та затвердження фінансових планів підприємств - 
об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області.

IV  квартал
1. Про використання коштів обласного цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2021 році, відповідно до 
Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 5 березня 2019 
року № 752.

2. Про результати перевірки стану збереження та використання майна, 
орендних відносин, розрахунків по орендній платі суб’єктів господарювання 
спільної власності територіальних громад Вінницької області (згідно з 
розпорядженням голови обласної Ради).

3. Про Програму соціально -  економічного розвитку Вінницької області 
на 2022 рік.

4. Про обласний бюджет на 2022 рік.
3. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік.

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

I  квартал

1. Про інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо 
результатів діяльності органів прокуратури області у 2020 році.

2. Про виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччини - взаємна 
відповідальність влади та громад».

II квартал

1. Про діяльність Національної поліції у Вінницькій області у сфері 
охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки і порядку на території області
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III квартал

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

IV  квартал

1. Про діяльність Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, 
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території 
області.

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

I  квартал

1. Про хід виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 
26 квітня 2018 року № 596 „Про обласну Програму „Розвиток системи 
екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року”.

2. Про обласну Програму „Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я 
громадян” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45”.

3. Про Програму зайнятості населення Вінницької області на період до 
2020 року”, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 
26 квітня 2018 року № 600”.

4. Про контроль передачі цілісних майнових комплексів закладів 
охорони здоров’я та соціальної інфраструктури в умовах новостворених ОТГ 
та районних рад.

5. Про впровадження на території Вінницької області телемедичних 
послуг та консультацій.

6. Про розвиток системи трансплантації у Вінницькій області.

II квартал

1. Про затвердження платних медичних послуг в закладах охорони 
здоров’я Вінницької області.

2. Про хід виконання Обласної комплексної цільової програми 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників
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антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, 
затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 
2018 року № 705.

3. Про контроль над процесом укладання договорів закладами охорони 
здоров’я області із Національною службою охорони здоров’я України.

III квартал

1. Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення 
Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 5 березня 2019 року № 750.

2. Про хід виконання обласної Програми «Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021 роки», затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223.

3. Про організацію роботи та оплату праці військово -  лікарських 
комісій на період приписки та призову громадян.

IV  квартал

1. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік.

4.5. З питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого 
самоврядування

І  квартал
1. Про адміністративно-територіальний устрій Вінницької області 

станом на 1 січня 2021 року та про зміни, які сталися у ньому за звітний 
період.

2. Про розвиток малого і середнього підприємництва у Вінницькій 
області та стан виконання Стратегії розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 576.

3. Про стан виконання Програми розвитку міжнародного та 
транскордонного співробітництва Вінницької області на 2016 -  2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 46.

4. Про звіт та план роботи Агенції регіонального розвитку та інших 
обласних інституцій, відповідальних за розвиток територій.

5. Про аудит та координацію оновлення наявних у громадах стратегій та 
документації із просторового планування.
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II квартал
1. Про співпрацю органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади з питань забезпечення збалансованого розвитку 
територіальних громад та механізмів соціального партнерства.

2. Про стан виконання Програми розвитку туризму у Вінницькій області 
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 
7 скликання від 30 червня 2017 року № 380.

3. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Вінницької області за 2020 рік.

4. Про розширення партнерських Угод 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.

5. Про визначення сфер та механізмів запровадження публічно - 
приватного партнерства в регіоні.

6. Про розвиток міжмуніципального співробітництва на Вінниччині.

III квартал
1. Про поглиблення на рівні області та на рівні територіальних громад 

інвестиційної співпраці та контактів між підприємствами в рамках 
співробітництва Вінниччини з регіонами Республіки Польща, Республіки 
Білорусь, Республіки Молдова, Литви, Румунії, Словаччини, Німеччини, 
Італії та іншими країнами світу.

2. Про створення інструментів для взаємодії (комунікаційних платформ) 
місцевого, регіонального та субрегіонального рівня.

3. Про проведення Форуму регіонального розвитку за участі Мінрегіону, 
профільного комітету Верховної Ради України, міжнародних донорів, 
бізнесу, асоціацій.

IV  квартал
1. Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515.

2. Про стан та перспективи розвитку міжрегіональних зв’язків, 
міжнародного і транскордонного співробітництва територіальних громад 
області, підвищення ефективності участі в міжнародних конкурсах та 
грантових програмах.

3. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 
області на 2022 рік.

4. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік.
5. Про розбудову інфраструктури підтримки малого та середнього 

підприємництва в регіоні.
6. Про координацію мережі інституцій місцевого економічного 

розвитку.
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Протягом року
Проведення виїзних засідань комісії у  адміністративних центрах 6-ти 
новостворених районів за участі голів громад, керівників та спеціалістів 
профільних департаментів.

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

І  квартал

1. Про хід виконання обласних програм, які перебувають на контролі 
постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту ( за окремим списком).

II квартал

1. Про питання діяльності окремих обласних підприємств та закладів 
освіти, культури, фізичної культури і спорту - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області {за окремим списком).

III квартал

1. Про реалізацію заходів зі збереження, розвитку та модернізації 
існуючої мережі закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного 
виховання та хід виконання Програми розвитку культури Вінницької області 
на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 
7 скликання від 20 грудня 2017 року № 516.

IV  квартал

1. Про хід виконання обласних програм, які перебувають на контролі 
постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту ( за окремим списком).

2. Про план роботи комісії на 2022 рік.

4.7. З питань агропромислового розвитку та земельних відносин

І квартал

1. Про стан виконання регіональної Програми використання коштів на 
освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, 
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, інвентаризації земель у Вінницькій області на 2016- 
2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 
11 лютого 2016 року № 39.
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2. Про стан виконання Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 
11 лютого 2016 року № 40.

3. Про стан виконання Програми розвитку овочівництва та переробної 
галузі Вінницької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням
7 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 жовтня 2011 року № 178.

II квартал
1. 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.

2. 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 2017-2021 роки”, 
затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 
2017 року № 382.

III квартал

1. Про хід виконання Програми боротьби з амброзією полинолистою у 
Вінницькій області на 2017-2021 роки”, затвердженої рішенням 21 сесії 
обласної Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 року № 381.

2. Про хід виконання Комплексної цільової програми розвитку водного 
господарства у Вінницькій області на період до 2021 року, затвердженої 
рішенням 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 8 листопада 2013 року 
№ 588.

IV  квартал
1. Про хід виконання Програми збереження та відтворення родючості 

ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 
5 березня 2019 року.

2. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік.
3. Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької 

області на 2022 рік.
4. Про обласний бюджет на 2022 рік.

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

1. Підготовка і проведення пленарних засідань обласної Ради.
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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, 
(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 дня роботи 
депутатів в постійних комісіях (кожний перший четвер місяця).

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

8. Висвітлення на офіційному вебсайті обласної Ради діяльності 
обласної Ради, постійних комісій і депутатських фракцій і груп.

9. Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної Ради проектів 
рішень, рішень обласної Ради, результатів реєстрації депутатів на пленарних 
засіданнях, результатів поіменного голосування, протоколів, звукових 
стенограм 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. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються в електронних 
петиціях, у зверненнях громадян, під час проведення прийомів громадян, для 
прийняття відповідних рішень.

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

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

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

14. 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 прес-конференцій, семінарів-нарад, круглих столів, інтерв’ю в 
засобах масової інформації.

15. Сприяння в роботі обласної Асоціації органів місцевого 
самоврядування, Агенції регіонального розвитку Вінницької області, 
Громадської ради при обласній Раді.
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16. Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності обласної Ради та 
її органів. Взаємодія із місцевими друкованими та електронними засобами 
масової інформації з питань висвітлення діяльності керівництва та депутатів 
обласної Ради в сесійний та міжсесійний період.
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