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Обрана депутаткою від Політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» по 

8 територіальному виборчому округу (частина Вінницького району: Гніванська ОТГ, 

Сутисківська ОТГ, Тиврівська ОТГ, Вороновицька ОТГ, Немирівська ОТГ, Липовецька ОТГ та 

Іллінецька ОТГ).  

 

20 листопада 2020 року Рішенням №8 сесії Вінницької обласної Ради 8 

скликання мене було обрано головою постійної комісії з питань правової 

політики, регламенту, депутатської діяльності та етики. За три місяці роботи 

комісії проведено 6 засідань, де було розглянуто 34 проєкти рішень. 

Очолювана мною комісія здійснює аналіз стану, підготовку висновків та 

рекомендацій, розробку та попередній розгляд проєктів рішень, контроль за 

виконанням рішень Ради з питань правової політики регіону, дотримання 

демократичних принципів, захисту свобод, забезпечення гендерної 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, 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 

проєкти розвитку правової політики регіону, звіти про стан правового захисту 

населення, інші питання, які виносяться на розгляд Ради, розробляє проєкти 

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 проєкти 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, 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, 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;  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 

гендерної 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 гендерних досліджень, підготовці фахівців з питань 

реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 

насильству за ознакою статі, 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, проєкти 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,  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,  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.   

 

16 грудня 2020 року взяла участь у 

Координаційній раді з питань місцевого 

самоврядування при голові обласної Ради 8 

скликання.  

22 грудня 2020 року відбулося спільне 

засідання постійних комісій, де розглянули основні документи Вінниччини – 

Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області  та обласний 

бюджет на 2021 рік. 

18 січня 2021 в роботі постійної комісії заслухали  інформацію керівника 

Вінницької обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів 

прокуратури області у 2020 році. 15.02.2021 заслухали  інформацію про 

результати виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Вінницької області на 2016-2020 

роки «Безпечна Вінниччина –

 взаємна відповідальність влади 

та громад» за 2016-2020 роки». 

Розглянуто питання щодо 

нагородження учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС 

Грамотами Верховної Ради 

України.  

20 січня 2021 у складі  конкурсної комісії  на заміщення вакантної посади 

начальника управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області, заслухали пропозиції кандидата на посаду  щодо подальшої 

господарчої та фінансово-економічної діяльності управління спільної 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області, провели 

тестування  та прийняли рішення рекомендувати голові обласної Ради 



призначити на посаду начальника управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької 

області.  

  Розпорядженням голови обласної 

Ради від 23 грудня 2020 року №288 мене 

включено до складу комісії з проведення 

оцінки діяльності керівників установ, 

організацій – об’єктів спільної власності 

територіальних громад області за 2020 рік 

(заклади, установи галузі соціального 

захисту населення, галузі освіти; охорони 

здоров’я; підприємства, установи галузі 

житловокомунального господарства та інші заклади, установи та організації).  

Згідно з Розпорядженням голови Вінницької обласної ради від 09.12.2020   

№ 259, працювала в складі робочої групи з удосконалення діяльності обласної 

Ради.  

Відповідно до розпорядження голови Вінницької обласної державної 

адміністрації, працювала у складі конкурсних комісій з визначення переможців 

обласного конкурсу на звання «Людина року» та з визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства. Як куратор 

переможців, сприятиму реалізації програм (проєктів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

 Працюю в робочій групі з проведення комплексного аналізу Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 

року, затвердженої рішенням 42 сесії Вінницької обласної Ради від 21 лютого 

2020 року № 921. 

 



Включена в експертну раду з 

проведення конкурсу Вінницької 

обласної Ради «Комфортні громади» у 

2021 році. Метою Конкурсу є відбір 

проєктів розвитку територіальних 

громад, які фінансуються за рахунок 

коштів обласного бюджету і 

спрямовані на вирішення актуальних 

проблем розвитку територіальних 

громад та поширення позитивного 

досвіду, набутого у процесі їх реалізації.   

 

Як депутат закріплена за територіальними громадами Тиврова, Турбова 

та Агрономічного.  

Для кращого зворотного зв’язку з виборцями, публікую контактну 

інформацію  про себе. 

Електронна адреса: milienkoolena@gmail.com 

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

+38 098 301 99 56 

Прийом громадян:  І середа місяця - 12.00-15.00 год.,  

Адреса приймальні: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70 (приміщення 

обласної Ради).   

 

З повагою,  

Олена Мілієнко,   

депутатка Вінницької обласної Ради 8 скликання   


