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ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ
з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики

  Очолювана мною 
комісія здійснює аналіз 
стану, підготовку 
висновків та 
рекомендацій, розробку 
та попередній розгляд 
проєктів рішень, 
контроль за виконанням 
рішень Ради. За 2021 
рік проведено 11 
засідань комісії, на 
яких розглянуто 89 
проєктів рішень.  



РОБОТА КОМІСІЇ
ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ БУЛИ 

РОЗГЛЯНУТІ:
   Погодили ряд змін до обласних регіональних програм: «Сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки»,  «Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно 
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки», заслухали звіти голови ОДА та облради, інформацію 
про стан злочинності в області, виконання Регіональних програм та ін.
  Наша комісія активно долучилася до розробки змін у Регламент обласної Ради, а також змін до рішення „Про 
нагородження Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиноюˮ. Розглянули чимало звернень громадських 
організацій, депутатських фракцій, комунальних закладів та ін.  
   Спільно з апаратом обласної ради розробили та затвердили  Антикорупційну програму Вінницької обласної Ради на 
2022-2025 роки.
   Погодили Розпорядження голови обласної Ради з питань нагородження відзнаками Верховної Ради України від 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС до освітян, медиків тощо.
   Наприкінці року затвердили план роботи нашої комісії та План роботи обласної Ради на 2022 рік і, звичайно, обласний 
бюджет на наступний рік. 
   Вважаю одним із важливих проєктів рішень сесій, яке розробила комісія з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, рішення „Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Президента України щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильствуˮ, яке підтримали депутат на черговій 15 сесії 24 грудня.  



Забезпечення 
гендерної рівності

     У співпраці з радницею голови Вінницької обласної Ради з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків Людмилою Станіславенко 
сформульовано звернення до Президента України з нагальним закликом щодо 
невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству. 

   Україна безпосередньо долучилася до розробки Конвенції та стала 17-ю державою, яка приєдналася до цього важливого 
міжнародно-правового інструменту, підписавши Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року. Проте станом на кінець 2021 
року Конвенція Україною досі не ратифікована.
   Стамбульська конвенція – це міжнародний стандарт захисту жінок від усіх форм насильства. На сьогодні є найбільш 
всеосяжною міжнародною угодою у цій сфері, що використовується як основа для дій багатьох країн Європи та за її межами. 
Конвенцією пропонується комплексний підхід до запобігання і протидії насильству стосовно жінок, зокрема заходи запобігання та 
захисту осіб, які постраждали від насильства, розслідування випадків насильства на належному рівні, а також кримінальне 
переслідування та засудження винних за вчинення такого насильства. Крім цього, Конвенцією запроваджується дієвий механізм 
надання допомоги та захисту особам, які постраждали від домашнього насильства.
   Визначені Конвенцією механізми та інституції захисту постраждалих від домашнього насильства потребують негайної 
імплементації у вітчизняне чинне законодавство з огляду на ситуацію, щодо захисту прав і свобод жінок, яка склалася в Україні. 
Відповідно до офіційної статистики кожна п'ята жінка в Україні страждає від насилля. Експерти ж говорять про принаймні в 
чотири рази вищі показники. У зв’язку з цим Президент і парламент повинні докласти спільних зусиль щодо координації дій для 
позитивного розв'язання питання щодо ратифікації Стамбульської конвенції.



КОМІСІЯ З ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІНИКІВ,
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ – ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ  ЗА 2020 РІК
  Відповідно до Розпорядження голови обласної 
Ради №288 від 23.12.2020 року, як член комісії, 
заслухала 100 керівників комунальних закладів, 
зокрема: 2 лютого відбулося перше засідання, де ми 
оцінювали 12 очільників закладів культури; 5 
лютого дали оцінку 11 керівниками галузі 
фізкультури та спорту; 9 лютого – 13 керівникам 
установ галузі соціального захисту населення;  12 і 
16 лютого поспілкувалися з 29 освітянами; 19 
лютого заслухали 17 керівників галузі охорони 
здоров’я; 23 та 26 лютого завершили оцінювання 
керівників, давши оцінку іншим 18 керівникам 
підприємств та організацій. Майже усі отримали 
позитивні оцінки, звичайно було чимало зауважень 
у роботі. Наша комісія внесла ряд пропозицій для 
покращення роботи вищезгаданих закладів. 



КОНКУРСНІ КОМІСІЇ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ 
ПОСАД КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Відповідно до розпоряджень голови обласної Ради взяла участь 
у засіданнях конкурсних комісій на заміщення вакантних посад: 

начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області (20 січня 2021 року);
директора комунальної організації «Вінницький обласний центр 
олімпійської підготовки» 
(26 квітня 2021 року);
начальника комунального
 підприємства  “Барське 
районне бюро технічної 
інвентаризації” та керівника 
комунальної організації 
“Обласний фонд сприяння 
інвестиціям 
та будівництву
(29 листопада 2021 року).                



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 
   21 липня у Козятині за ініціативи Вінницької обласної ради відбувся перший 
масштабний форум «Інвестуй у Вінниччину» для активізації діалогу між 
територіальними громадами та інвесторами. Мета форуму – створення умов для обміну 
актуальною інформацією щодо передового досвіду  реалізації інвестиційних і 
реінвестиційних проєктів. 
   Цікавим шведським, польським та швейцарським досвідом реалізації інвестиційних 
проєктів на території Вінниччини поділилися Генеральний консул Республіки Польща у 
Вінниці, керівник Закордонного торговельного бюро АТ Польська Агенція Інвестицій і 
Торгівлі, Президент ГС «Шведська бізнес-асоціація». 

ФОРУМ «ІНВЕСТУЙ У ВІННИЧЧИНУ»

    30 серпня я спільно з  Асоціацією соціального розвитку через 
право провела круглий стіл "Соціальні права та їхній захист 
адміністративним судом//Проблемні аспекти".
За круглим столом у приміщенні Вінницької обласної ради 
зібралися представники трьох гілок влади та науковці.
   У конструктивній дискусії учасники обговорили ключові 
тематичні питання та окреслили шляхи забезпечення виконання 
судових рішень. Захід поділявся на 2 сесії: "Соціальні права та 
їхній захист адміністративним судом. Досвід Вінниччини" та 
"Роль науки у розвитку держави // рівні можливості жінки та 
чоловіка".



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 

⠀Серед учасників організованого мною круглого столу «Соціальні права та 
їхній захист адміністративним судом: проблемні аспекти» були голова 
Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло 
Смокович, голова Сьомого апеляційного адміністративного суду Віталій 
Кузьмишин, голова Ради суддів України Богдан Моніч, почесний президент 
Асоціації соціального розвитку через право Оксана Епель, президент 
Асоціації соціального розвитку через право Інна Силаньтєва, голова 
Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий та інші. 
⠀З якими проблемами стикається пересічний житель Вінниччини під час 
реалізації соціальних прав та чому судові рішення не виконуються? Саме ці 
теми були ключовими під час заходу.
⠀Крім того, учасники обговорили:

«СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА ЇХНІЙ ЗАХИСТ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ»

- особливості соціального захисту в умовах децентралізації;
- рівень надання публічних послуг та шляхи його поліпшення;
- впровадження інтегрованого підходу до соціальних послуг та захисту соціальних прав;
- роль пенсійного забезпечення в системі соціального захисту;
- стан виконання судових рішень в Україні, механізми судового контролю та нагляду за виконанням рішень.



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 

   10 вересня  відбулася  UkraineInvest Talks: Vinnytsia – інтерактивна платформа для інформування міжнародної та 
української інвестиційної спільноти щодо прогресу реформ і розвитку інвестиційного клімату в Вінницькій, 
Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській областях. 
   Конференція в рамках VІІІ Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина – бізнес в центрі України» стала 
майданчиком для ділових зв'язків та інвестування у Вінниччину. Серед учасників представники дипломатичного 
корпусу - Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні, Генеральний Консул Республіки 
Польща у Вінниці, Почесний консул Республіки Молдова у Вінниці, а також делегації з Хмельницької, 
Житомирської, Кіровоградської областей. Вінниччина є інвестиційно привабливим регіоном. Інвестиційна політика 
нашого регіону базується на створенні умов для реалізації бізнес-проєктів, постійному діалозі з інвесторами та їх 
супроводі після введення в дію промислових підприємств.



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 

   Мета Форуму: 
створення нового формату діалогу між трьома гілками влади, науковцями, правниками, представниками 
громадськості; консолідація зусиль навколо підвищення соціальної захищеності громадян інструментами 
правового регулювання, підвищення правової культури, розвитку фахової дискусії навколо тематики суспільного 
розвитку і правових засобів його стимулювання. 
У своєму виступі я зазначила, що запровадження публічно-сервісної держави вимагає трансформації 
взаємовідносин між державою та людиною у бік задоволення потреб та інтересів кожного, налагодження дієвого 
соціального діалогу та злагодженого партнерства.

SOCIETY 
& LAW

Захист соціальних прав громадян 
у рамках Всеукраїнського форуму 
«Суспільство і право» 1 жовтня об’
єднав вище керівництво різних 
гілок влади, провідних науковців, 
представників громадськості. 



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 

  

4 листопада   на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації розглянули й 
обговорили питання  “Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 9 
місяців 2021 року”.
   Учасники засідання заслухали та обговорили інформацію про стан справ в 
агропромисловому комплексі Вінницької області. На колегії також йшлося про 
реалізацію прав дитини на сімейне виховання в контексті завдань, визначених 
тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, та про використання 
державних субвенцій галузі освіти. 

   5 жовтня я організувала круглий стіл «Людиноорієнтований 
суд». Керівництво області, міста спільно з головами і 
керівникам апаратів всіх судів України плідно працювали над 
механізмами впровадженням людиноцентризму. Концепція 
людиноорієнтованого суду першочергово акцентує увагу на 
самій людині, на її цінності для суспільства і держави, її 
правах і свободах. 
   Людиноорієнтований суд стає гарантією людиноорієнтованої 
держави. Кожен із нас прийняв свідоме рішення працювати на 
державу, створювати  публічно-сервісну державу, де людина 
буде на першому місці. Своїми діями й своєю працею ми 
кожен день утверджуємо поняття людиноцентризм в Україні.

ЛЮДИНООРІЄНТОВАНИЙ СУД

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 

  

   22 листопада зустрілась з представниками НАТО, Консультативної місії 
Європейського Союзу, міжнародних організацій, аташе з правоохоронних 
питань. Сьогодні Україна  стає форпостом у боротьбі демократичних 
цінностей. Але міжнародна спільнота відзначає, що, на жаль, українці не 
завжди самі розуміють свою велику роль в геополітиці. Тому почуття 
свободи, єдності, власної гідності та української ідентичності має стати 
запорукою досягнення споконвічної  української мрії  успішної 
незалежної  держави. Глибока шана патріотизму та мужності усіх, хто постав 
на захист демократичних цінностей та інтересів України.



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 

  
Для добробуту суспільства необхідним є 
охорона здоров’я та захист прав громадян. 

Щоб медицина могла ефективно та 
безперешкодно працювати, вкрай 
необхідним є належний правовий захист 
прав медиків та прав пацієнтів.
 
3 грудня форум з медичного права став 
майданчиком для обміну думками та 
досвідом між суддями, адвокатами, 
представниками державних органів, 
науковцями та представниками медичних 
установ.
   



РОБОТА В ОКРУЗІ
Основними завданнями, які я поставила перед собою на 2021 рік, були: 
прийняття Стратегій розвитку громадами мого округу, допомога для перемоги 
проєктів громад у конкурсі “Комфортні громади” задля співфінансування з 
обласного бюджету, підтримка Молодіжної ради та допомога школам Тиврова, 
участь у сесіях Тиврова та Турбова, сприяння громаді Агрономічного. Майже 
всі плани вдалося втілити в життя.  
29 квітня  взяла участь у сесії Турбівської селищної ради, на якій депутати 
ухвалили Стратегію розвитку громади до 2030 року. Через десять років мешканці 
бачать свою громаду такою, в якій хочеться жити, працювати, відпочивати. Це 
територія щасливих людей в центральній частині Вінниччини, з чистим довкіллям, 
розвиненою соціальною інфраструктурою.

1 червня  разом із  колегами-
депутатами привітали 
вихованців комунальних 
закладів обласного 
підпорядкування з Днем 
захисту дітей. Малеча 
отримала подарунки і 
провела веселий та 
пізнавальний день у 
«Подільському зоопарку».

Я допомогла втілити в життя 
ініціативу Тиврівської 
молодіжної ради згуртувати 
громаду та провести акцію 
«Кольорова громада», щоб 
наповнити барвами приміщення 
в центрі міста та провести свято 
для дітей громади. 



РОБОТА В ОКРУЗІ
3 серпня провела зустріч з  
представниками Молодіжної ради при 
Тиврівській селищній раді, в особі 
голови Кирилюка Миколи, заступника 
голови Юлії Вугляр та координатора 
Олени Єнютіної та радником голови 
обласної ради з питань молодіжної 
політики у Вінницькій обласній раді, 
депутатом Вінницької районної ради 
восьмого скликання Лозовою Іриною.

Під час зустрічі були обговорені 
питання розвитку молодіжної політики 
у Тиврівській територіальній громаді 
та перспективи подальшої співпраці.



РОБОТА В ОКРУЗІ

   В Агрономічній сільській раді переможцями конкурсу обласної Ради «Комфортні 
громади» стали три проєкти. Два з них уже реалізовані. 
 Закупівлю туристичного спорядження передбачав спільний проєкт сіл Агрономічне та 
Лука-Мелешківська «Туризм єднає наші громади». Його на конкурс подала Вінницька 
районна рада. Загальна сума фінансування – 600 тис. грн. Половину – 300 тис. грн – 
надав обласний бюджет. 12 листопада разом з головою Вінницької обласної Ради 
туристичне спорядження передали громаді. 
Ще один проєкт-переможець – «Створення комфортних умов для отримувачів 
адміністративних послуг». Загальна вартість проєкту – понад 2 млн. Участь і перемога у 
конкурсі допомогли громаді отримати 350 тис. грн з обласного бюджету. 

29 вересня взяла участь у роботі 17 сесії Турбівської селищної ради 8 скликання, на 
якій розглянули багато важливих питань та ухвалили рішення для покращення життя 
громади. Зокрема, прийняті рішення допоможуть реалізувати ремонт автомобільних 
доріг, розширення системи відеоспостереження, фінансову підтримку селищної 
лікарні, надання соціальної послуги соціального супроводу сімей і осіб у складних 
життєвих обставинах.



РОБОТА В ОКРУЗІ
У селі Агрономічне, що у Вінницькому районі, 
відбувся ремонт комунальної дороги. 

Проєкт капітального ремонту дорожнього покриття з 
влаштуванням тротуарів частини вулиці Мічуріна 
пройшов конкурсний відбір і фінансується за участі 
дорожнього фонду. 

Вулиця Мічуріна – одна з центральних вулиць в 
Агрономічному. 

Громада подала проєкт капремонту дороги на конкурс. 
Загальна протяжність ділянки, яка ремонтується, - 
майже 500 метрів. 

Обласна Рада цього скликання втричі збільшила суму коштів, які спрямувалися на ремонт комунальних доріг.

Одночасно зменшили відсоток співфінансування з боку громад – із 50% до 10-15%. 

Цьогоріч співфінансування з обласного бюджету на ремонт комунальних доріг отримали 34 об’єкти, які 
пройшли конкурсний відбір. Із них – 23 уже завершені. 



РОБОТА В ОКРУЗІ
13 грудня мала приємну місію вручити Почесні 
грамоти та Подяки кращим депутатам 
Тиврівської селищної ради. Знаково, що 
пленарне засідання позачергової 17 сесії 
Тиврівської селищної ради 8 скликання відбулось 
в Міжнародний день захисту прав людини. 
Вітаючи колег, я нагадала, що необхідно 
відповідально ставитися до прав та повноважень, 
які ми отримали сьогодні, зокрема до права на 
місцеве самоврядування. 
Завдяки ініціативі Володимира Гройсмана 
децентралізація стала найуспішнішою з усіх 
інших реформ. Як результат, місцеві бюджети 
почали зростати і це дало можливість багатьом 
громадам розпочати розвиток, будувати та 
реконструювати дороги, школи, садочки, лікарні, 
стадіони тощо. 
Але тепер особливо важливо відповідально 
виправдовувати довіру громадян та максимально 
реалізовувати надані органам місцевого 
самоврядування можливості.



РОБОТА В ОКРУЗІ

Напередодні свят завітала до садочків 
Турбова із солодкими подарунками. 

СВЯТО- ДІТЯМ!
Сьогодні завдяки технологіям навіть у 
найвіддаленіших селах можна навчати за 
найсучаснішими методиками, але для 
цього необхідна відповідна технічна 
можливість. Разом з депутатом 
Вінницької районної ради Русланом 
Дощиним 17 грудня подарували комп’
ютер діткам Уяринецької школи 
можливість навчатися краще.



КОМУНІКАЦІЯ З ВИБОРЦЯМИ

    15 грудня, в день професійного свята мала нагоду розповісти про виклики, які 
постають перед судовою системою та важливість високопрофесійного підходу до 
законотворчості, адже суд зобов’язаний застосовувати чинні закони. (Інтерв'ю можна 
подивитися за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aU_KIPPsqDg)

   Про перший рік ефективної роботи Вінницької обласної ради 8 скликання, 
Антикорупційну програму та єдність команди професіоналів Української Стратегії 
Гройсмана розповіла Радіо Суспільне 3 грудня. (Інтерв'ю можна подивитися за 
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=J6zGrG9KRqc) 

   Про зміни до Регламенту Вінницької обласної ради, 
роботу комісії з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, яку я очолюю і, 
звичайно, про політичні теми, говорили 2 квітня з 
Володимиром Грицаком у телепередачі   «Політична 
Думка» на ТРК «Вінниччина». 

Посилання для перегляду 
(https://www.youtube.com/watch?v=fJCW3asiQ2g)

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DaU_KIPPsqDg&sa=D&source=editors&ust=1645105829191801&usg=AOvVaw2nzp0537uKSEXIBIs_5XnN
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DJ6zGrG9KRqc&sa=D&source=editors&ust=1645105829196479&usg=AOvVaw3zTpUnVrh_zESYzoPk2GCL
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DfJCW3asiQ2g&sa=D&source=editors&ust=1645105829810860&usg=AOvVaw0BLtzBfUx62NxYAJ0Ynd9g


ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

  

  Для кращого зворотного зв’язку з виборцями публікую 

контактну інформацію.

Електронна адреса: milienkoolena@gmail.com

Номер телефону для зв’язку з виборцями та попереднього запису на 

зустріч:  +38 098 301 99 56

Зустрічі з громадянами: перша середа кожного місяця 

Адреса приймальні: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 64.  

За 2021 рік провела понад сорок зустрічей з громадянами. 
Громадяни зверталися з питаннями про матеріальну допомогу на 
лікування (за минулий рік надала близько 100), а також 
консультаціями з юридичних питань.

 


