
УКРАЇНА Проект
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2022 р. сесія 8 скликання

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 
у Вінницькії! області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 — 2025 роки, 

затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами)

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи пропозиції організаційного комітету з підготовки^ та 
відзначення 90-річчя утворення Вінницької області і висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій 
області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 -  2025 роки» (далі -  
Програма), затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2017 року № 515 (зі змінами) такі зміни:

1.1 Розділ Програми «Загальна характеристика Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ 
ГРОМАДИ» на 2018 -  2025 роки» викласти у новій редакції (додаток 1). ^

1.2 Розділ Програми «Ресурсне забезпечення Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018
-  2025 роки» викласти в новій редакції (додаток 2).

1.3 У розділі Програми «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки 
до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» в напрямі 1 «Розвиток 
територіальних громад» у пункти 1.10 «Надання грошової винагороди за 
тематикою, визначеною відповідно до Положення про гранти для закладів вищої 
освіти», 1.11 «Надання грошової винагороди за тематикою, визначеною 
відповідно до Положення про гранти для закладів фахової передвищої освіти»,
1.12 «Надання грошової винагороди за тематикою, визначеною відповідно до 
Положення про гранти для закладів професійної (професійно-технічної) освіти»,
1.13 «Надання грошової винагороди за тематикою, визначеною відповідно до 
Положення про гранти для закладів загальної середньої, ̂ дошкільної та 
позашкільної освіти (в т.ч. заклади міської та сільської місцевості)», 1.19 
«Проведення просвітницьких, інформаційних, виховних заходів для молоді з 
територіальних громад Вінниччини», 1.20 «Підвищення рівня залученості молоді 
до прийняття рішень у територіальних громадах, створення комфортного



середовища для розвитку та реалізації молоді» до виконавців додати структурні 
підрозділи Вінницької облдержадміністрації.

1.4 У розділі Програми «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки 
до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» в напрямі 1 «Розвиток 
територіальних громад» пункти 1.21 «Виплата щорічних премій та стипендій 
обласної Ради та облдержадміністрації: митцям галузі культури, письменникам 
Вінниччини, кращим студентам вищих мистецьких навчальних закладів», 1.22 
Виплата щорічних премій обласної Ради: Імені Степана Рудапського; Михайла 
Коцюбинського; Миколи Леонтовича», 1.24 «Виплата стипендій обласної Ради 
кращим учням закладів професійної освіти та студентам закладів вищої освіти» 
та 1.26 «Призначення та виплата щомісячних іменних стипендій обласної Ради 
та облдержадміністрації членам Президії Студентської Ради Вінниччини»
викласти в новій редакції (додаток 3).

1.5 У розділі Програми «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки 
до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» в напрямі 5 
«Впровадження технологій е-урядування в органах місцевого самоврядування» 
пункт 5.1 «Розвиток системи електронного документообігу у Вінницькій 
обласній Раді, та в напрямі 6 «Комплексна система захисту інформації для 
серверів, які використовуються для обробки інформації в системі голосування 
«Рада-В», отримання і періодичне підтвердження атестату відповідності 
програмно-технічного комплексу системи голосування «Рада-В» модернізація 
інформаційно-телекомунікаційних систем» пункт 6.1 «Отримання та періодичне 
підтвердження атестату відповідності програмно-технічного комплексу системи 
голосування «Рада-В» викласти в новій редакції (додаток 4).

1.6 Розділ Програми «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки до 
Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ 
СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» доповнити напрямом 9 «Організація 
заходів з нагоди 90-річчя утворення Вінницької області» (додаток 5).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту (Замкова Н.Л.), 
з питань інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого самоврядування 
(Скальський В.В.) і з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради СОКОЛОВИЙ



2

4

Додаток 1
до рішення __сесії обласної Ради 8 скликання

в ід _________ 2021 року

Зміни до розділу 
«ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» НА 2018 -  2025 РОКИ»

Ініціатор розроблення 
Програми:
Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець 
Програми

Учасники Програми

Вінницька обласна Рада

Вінницька обласна Рада

Вінницька обласна Рада, Управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, структурні підрозділи 
Вінницької облдержадміністрації

6.1

Вінницька обласна Рада, районні, міські, селищні 
та сільські ради, структурні підрозділи 
Вінницької облдержадміністрації, Вінницька 
обласна асоціація органів місцевого 
самоврядування. Управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області. Агенція регіонального розвитку 
Вінницької області, ВОКСЛП «Віноблагроліс», КЗ 
«Вінницький обласний молодіжний центр 
«Квадрат», відділення Національного 
Олімпійського Комітету України Вінницької 
області, КО «Центр матеріаньно-технічного та 
інформаційного забезпечення закладів освіти 
області», комунальні некомерційні підприємства 
охорони здоров’я, заклади освіти. Вінницька 
обласна територіальна виборча комісія, 
Комунальна організація «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву». 
Вінницький обласний центр культури «Щедрик», 
Комунальна організація -  Вінницький обласний 
центр народної творчості, Вінницька обласна 
філармонія ім. М.Д. Леонтовича, заклади 
культури ____ ___________________________

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми 
(для довгострокових 
програм)________________
Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм)__________________
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

2018-2025
1 етап: 2018
2 етап: 2022

2021
2025

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

737 757 тис. грн



8.1 в тому числі бюджетних 
коштів

726 557 тис. грн

- 3 них коштів обласного 
бюджету

726 557 тис. грн

9 Основні джерела 
фінансування Програми

Кошти обласного бюджету, інших місцевих 
бюджетів, інші джерела, незаборонені 
законодавством

Заступник голови обласної Ради

Депутат Вінницької ___
обласної Ради

І.ІВАСЮК

Наталя ЗАМКОВА



Додаток 2
до рішення__сесії обласної Ради 8 скликання

в ід __________ _ 2022 року № ____

«Ресурсне забезпечення Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 -  2025 роки»

Зміни ДО розділу

ТИС, грн

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Пюогоами

І етап * 
(2018-2021 рр.)

П етап виконання Програми
Всього 

витрат на 
виконання 
Програми

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

Обсяг ресурсів
всього в тому ЧИСЛІ!

36 540 182 679 170 211 173 167 175 160 737 757

державний бюджет - - - - -

обласний бюджет 36 540 179 879 167 411 170 367 172 360 726 557

кошти небюджетних 
джерел

- 2 800 2 800 2 800 2 800 11 200

* загальна сума етапу

Заступник голови обласної Ради 

Депутат Вінницької обласної Ради

І.ІВАСЮК 

Наталя ЗАМКОВА



«Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ 
СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня_2017 року №515 (зі

змінами)» ___

Додаток З
до рішення ___сесії обласної Ради 8 скликання

в ід _________ 2021 року № ___
Зміни до розділу

Ко

з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Розвиток
територіальних
громад

Перелік заходів 
Програми

1.21 Виплата щорічних 
премій та стипендій 
обласної Ради та 
облдержадміністрації: 
митцям галузі культури, 
письменникам 
Вінниччини, кращим 
студентам вищих 
мистецьких навчальних 
закладів

Термін
викона

ння
заходу

2022 -2025

1.22 Виплата щорічних 
премій обласної Ради: 
[мені Степана 
Рудапського;
Михайла Коцюбинського; 
Миколи Леонтовича

2022 -2025

Виконавці

Вінницька обласна Рада 
структурний підрозділ 

Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідальний за 
розвиток культури

Джерела
фінан

сування

Орієнтовні обсяги фінансових 
ресурсів, тис. гри, у тому числі 

за роками

Обласний
бюджет

Вінницька обласна Рада, 
структурний підрозділ 
Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідальний за 
розвиток культури

Обласний
бюджет

2022
456

290

2023
460

310

2024
460

330

2025
480

350

Очікувані
результати

Розвиток сфери 
культури у 
територіальних 
громадах. 
Матеріальна 
підтримка митців та 
творчих працівників 
області

Вшанування пам'яті 
видатних земляків та 
популяризація їх 
творчості в 
територіальних 
фомадах



всього

1.24 Виплата стипендій 
обласної Ради кращим 
учням закладів фахової 
передвищої освіти, 
професійної (професійно- 
технічної) освіти та 
студентам закладів вищої 
освіти

1.26 Призначення та 
виплата щомісячних 
іменних стипендій 
обласної Ради 
представникам 
Студентської Ради 
Вінниччини, Молодіжних 
рад та Координаційної 
ради з питань молодіжної 
політики

2022 -

2025

2022 -

2025

Вінницька обласна 
Рада, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації

Вінницька обласна 
Рада, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

950

150

950

150

950

150

182679 170211

950

150

Щорічне
стимулювання, шляхом 
виплати стипендії 
обласної Ради та 
формування і 
впровадження системи 
соціальної підтримки і 
заохочення 
обдарованої молоді
Щомісячне 
стимулювання, шляхом 
виплати стипендії. 
Підтримка і 
заохочення 
обдарованої молоді

173167 175160

Заступник голови обласної Ради

Депутат Вінницької обласної Ради

ІЛВАСЮК

Наталя ЗАМКОВА



Додаток 4
до рішення ___сесії обласної Ради 8 скликання

в ід _________ 2022 року № ___

«Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій 
області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 

скликання від 20 грудня 2017 року №515 (зі змінами)»

Зміни до розділу

№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Впровадження 
технологій е- 
урядування в 
органах 
місцевого 
самоврядування

Перелік заходів 
Програми

5.1 Розвиток системи 
електронного 
документообігу у 
Вінницькій обласній 
Раді, модернізація 
інформаційно- 
телекомунікаційних 
систем

Термін
викона

ння
заходу

2022
2025

Виконавці

Вінницька обласна 
Рада

Комплексна 
система захисту 
інформації для 
серверів, які 
використо
вуються для 
обробки 
інформації в 
системі 
голосування

6.1 Отримання та 
періодичне 
підтвердження 
атестату відповідності 
програмно-технічного 
комплексу системи 
голосування «Рада-В»

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада

Джерела
фінан

сування

Обласний
бюджет

Орієнтовні 
обсяги фінансових ресурсів, 

тис. грн, у тому числі за 
роками

2022 2023 2024 2025
950

Обласний
бюджет

250

250

50

200

50

200

Очікувані
результати

Забезпечення 
фективного 

впровадження 
системи 
лектронного 

документообігу, яка 
дозволить 
удосконалити та 
підвищити рівень 
контролю, якості та 
строків виконання 
документів

50 Забезпечення 
захисту внутрішніх 
даних



«Рада-В»,
отримання і
періодичне
підтвердження
атестату
відповідності
програмно-
технічного
комплексу
системи
голосування
«Рада-В»

В С Ь О Г О 182679 170211 173167 175160

Заступник голови обласної Ради І.ІВАСЮК

Депутат Вінницької обласної Ради О Наталя ЗАМКОВА



Додаток 5
до рішення ___сесії обласної Ради 8 скликання

в ід _________ 2022 року № ___

Зміни до розділу 
«Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькії! 

області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2017 року №515 (зі змінами)»

№

з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Організація 
заходів з 
нагоди 90-річчя 
утворення 
Вінницької 
області

Перелік заходів 
Програми

9.1 Проведення та 
організація заходів, 
проектів, фестивалів, 
тощо до 90-річчя 
утворення Вінницької 
області

Термін
викона

ння
заходу

2022

9.2 Придбання та 
виготовлення 
друкованої і 
сувенірної продукції,

2022

Виконавці

Вінницька обласна, 
районні, міські, 
селищні, сільські, 
ради, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 
центр культури 
«Щедрик», 
Комунальна 
організація ~ 
Вінницький обласний 
центр народної 
творчості. Вінницька 
обласна філармонія 
ім. М.Д. Леонтовича, 
заклади культури
Вінницька обласна, 
районні, міські, 
селищні, сільські, 
ради ,структурні

Джерела
фінан

сування

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Орієнтовні 
обсяги фінансових ресурсів, 

тис. гри, у тому числі за 
роками

2022
2100

270

2023 2024 2025
Популяризація 
Вінниччини та її 
історії

Очікувані
результати

Популяризація 
Вінниччини та Гі 
історії



інформаційних 
роликів та фільмів, 
тошо

підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації

вс:ього 182679 170211 173167 175160

Заступник голови обласної Ради

Депутат Вінницької обласної Ради

І.ІВАСЮК

Наталя ЗАМКОВА


