
З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування в Україні 

Стаття 46. Сесія ради 
 
17. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути 

присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок 
доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії 
ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно 
до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням 4 сесії обласної 
Ради  
7 скликання  
від 11 лютого 2016 року № 
31 

 
 

Р Е Г Л АМ Е Н Т 
Вінницької обласної Ради 7 скликання 

 
(Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням 23 сесії обласної Ради  

7 скликання від 18 липня 2017 року № 443) 
(Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням 33 сесії обласної Ради  

7 скликання від 15 червня 2018 року № 659) 
(Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням 39 сесії обласної Ради  

7 скликання від 26 вересня 2019 року № 865) 
(Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням 43 сесії обласної Ради  

7 скликання від 16 квітня 2020 року № 942) 
 

Стаття 8 
 
3. В сесійній залі (2 поверх приміщення Ради) розміщуються: 
- депутати обласної Ради 7 скликання; 
- особи, які доповідають чи інформують з питань порядку денного 

пленарного засідання сесії Ради;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


- голова обласної державної адміністрації, заступники голови обласної 
державної адміністрації, Вінницький міський голова, міські голови міст 
обласного значення; 

- керівники правоохоронних органів області; 
- народні депутати України;  
- особи, запрошені для нагородження; 
- працівники виконавчого апарату Ради; 
- голова Громадської ради та його заступники, голови комісій Громадської 

ради або їх уповноважені особи; 
- керівники громадських організацій, об’єднань, спілок учасників АТО або 

їх уповноважені особи  за попереднім зверненням; 
- представники засобів масової інформації, які акредитовані для 

висвітлення роботи пленарного засідання сесії Ради. 
На балконі сесійної зали (3 поверх приміщення Ради) розміщуються 

офіційно запрошені особи, неакредитовані представники ЗМІ та особи, які 
бажають бути присутніми на пленарному засіданні Ради, в межах технічних 
можливостей приміщення (108 місць). 

Якщо на пленарному засіданні Ради бажає бути присутня кількість осіб, що 
не відповідає технічним можливостям балкону (108 місць), тоді бажаючі особи 
можуть спостерігати за прямою відеотрансляцією пленарного засідання у 
вестибюлі приміщення обласної Ради. 

 
Стаття 9 
 

1. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом оприлюднення 
інформації про її діяльність на офіційному веб-сайті Ради та повідомленнями в 
інших друкованих та електронних засобах масової інформації.  

 
Стаття 15 

 
16. До порядку денного можуть бути включені тільки ті проекти рішень, 

які оприлюднені у встановленому Законом України „Про доступ до публічної 
інформації” порядку не пізніше, як за 20 робочих днів до розгляду їх на 
пленарному засіданні сесії  Ради. Зміни та доповнення до оприлюднених 
проектів рішень можуть вноситися не пізніше останнього дня направлення 
документів та матеріалів сесії депутатам, відповідно до Регламенту. 

 
Стаття 22 
 

3. Прийняті рішення Ради підписуються головою Ради і оприлюднюються 
на офіційному веб-сайті  Ради управлінням з загальних питань виконавчого 
апарату Ради не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття на пленарному 
засіданні сесії Ради. 

 
Стаття 30 
 



Постійні комісії Ради є органами Ради і обираються нею на строк її 
повноважень. Постійні комісії діють відповідно до  статті 47 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, цього Регламенту та на основі 
Положення про постійні комісії, що затверджуються Радою. 

Засідання постійних комісій Ради проводяться гласно із забезпеченням 
права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених 
законодавством.  

 
Стаття 32 

 
5. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є 

повноважними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального 
складу постійної комісії. 

У засіданнях постійних комісій  можуть брати участь (з правом дорадчого 
голосу) депутати Ради, які не входять до складу цієї постійної  комісії, 
уповноважені представники Громадської ради  та  запрошуватись представники 
засобів масової інформації та громадськості. 

 
Стаття 40 

1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного 
стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу 
життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану 
відповідно до законодавства на всій території України або у Вінницькій області 
пленарні засідання обласної Ради, засідання президії обласної Ради, засідання 
лічильної комісії, засідання постійних комісій обласної Ради можуть 
проводитися в режимі відеоконференції (дистанційні засідання), крім питань, 
що потребують таємного голосування. 

 
17. Пленарні засідання обласної Ради в режимі відеоконференції 

транслюються на офіційному сайті обласної Ради в режимі онлайн.  
 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення 1 сесії обласної 
Ради  
7 скликання  
від 04 грудня 2015 року № 7 

 
(Із доповненнями, внесеними згідно рішення 6 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 30 березня 2016 року № 99) 
(Із доповненнями, внесеними згідно рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 22 вересня 2016 року № 187) 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page5?nreg=280%2F97-%E2%F0&find=5&text=%E3%EB%E0%F1%ED%EE&x=4&y=6#w12


ПОЛОЖЕННЯ 
про постійні комісії обласної Ради 7 скликання 

 
 

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. 

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


