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ВИСНОВОК  
 

Від 18 жовтня 2021 року                                                              № 7/1 

 

 

Про проєкт рішення  «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки» 

 

 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА:  

 

1.1 Прийняти проєкт рішення за основу. 

Голосували: «за» –  9, «проти» –  0, «утримались» – 0. 
 

1.2 За пропозицією Скальського В.В. доповнити проєкт рішення «Про 
внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій 
області на 2018-2022 роки», враховуючи пропозицію робочої групи створеної 
відповідно до розпорядження голови обласної Ради від 30 липня 2021 року          
№ 227 «Про створення робочої групи з розробки проєкту комплексної програми 
розвитку місцевого самоврядування на Вінниччині», а саме:   

 
1.2.1 У  підпункті 2.6: 

-  після слів «…«Розвиток територіальних громад»;» доповнити новим 

абзацом такого змісту «перший абзац викласти в такій редакції: « - проведення 

щорічних обласних конкурсів проєктів розвитку територіальних громад з метою 

стимулювання інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з 

боку органів місцевого самоврядування, підвищення якості надання 

адміністративних та громадських послуг населенню відповідної території»; 

- після слів «…«соціально-економічного розвитку у громадах»;» доповнити 

новим абзацом такого змісту « - нагородження відзнаками обласного рівня». 

 

1.2.2 Додати пункти 3-9 наступного змісту: 

«3. З Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області 

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 

http://www.vinrada.gov.ua/


25 червня 2021 року № 160 вилучити у розділі 1.6 в напрямі 5 «Вжиття заходів зі 

створення спортсменам – членам національних збірних команд України та їх 

тренерам належних умов для підготовки до офіційних міжнародних змагань, 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор з 

неолімпійських видів спорту та універсіад» наступні підпункти: 

 підпункт 5.1 «Забезпечення виплати стипендій обласної Ради та 

облдержадміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, 

паралімпійських і дефлімпійських видів спорту» на 2022 - 2025 роки; 

 підпункт 5.2 «Забезпечення надання одноразової грошової винагороди за 

високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх 

тренерам» на 2022 - 2025 роки; 

 підпункт 5.3 «Забезпечення виплати стипендій та матеріальної допомоги 

ветеранам спорту, одноразової грошової винагороди за високі спортивні 

результати кращим дитячим тренерам і кращим спортсменам місяця, 

матеріальної допомоги провідним спортсменам, тренерам» на 2022 -2025 роки. 

4. З додатку 4 до Обласної програми розвитку інформаційних та 

інноваційних технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 

року № 76 вилучити напрям діяльності «Гранти Вінницької обласної Ради та 

Вінницької обласної державної адміністрації» на 2022 – 2025 роки. 

5. З додатку 4 до Обласної цільової соціальної програми «Молодь 

Вінниччини» на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 

скликання від 29 січня 2021 року № 31 вилучити з напряму 3.1 «Сприяння 

утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів 

учнівського та студентського самоврядувань, підвищення рівня 

поінформованості молоді щодо інструментів участі, підвищення рівня участі 

молоді у суспільному житті шляхом проведення фасилітації, стратегування, 

консультування, тренінгів, форумів, дебатів, конференцій, тощо» захід 

«Призначення та виплата щорічних Премій облдержадміністрації та обласної 

Ради до Дня молоді за особливі досягнення в розвитку молодіжного руху» на 

2022-2025 роки та з напряму 8.1 «Створення умов для інформаційного 

забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікацій молоді у 

межах України і зарубіжжя, забезпечення здійснення досліджень та оцінки 

ефективності заходів Програми» захід «Видання інформаційних та методичних 

матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами» на 2022 - 

2025 роки. 

6. З додатку 4 до Обласної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 

обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29 вилучити з напряму 3.2 

«Ознайомлення з історичними місцями Вінниччини та України, видатними 

постатями та борцями за незалежність» захід «Організація і проведення 

екскурсійних маршрутів історичними пам’ятками та  визначними місцями  

Вінниччини та України» на 2022 – 2025 роки та напрям 4.4 «Популяризація 

національних видів спорту» на 2022 – 2025 роки. 



7. З додатку 2 до Програми розвитку культури Вінницької області на 2018 

– 2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 

грудня 2017 року № 516 вилучити з напряму «Соціальний захист та підтримка 

творчих працівників» заходи «Виплата щорічних стипендій та премій 

облдержадміністрації та обласної Ради: митцям галузі культури, письменникам 

Вінниччини, кращим студентам вищих мистецьких навчальних закладів» та 

«Виплата щорічних премій: імені М. Коцюбинського; імені С. Руданського; імені 

М. Леонтовича» на 2022 рік. 

8. З додатку 3 до обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі 

охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 сесії 

обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 95 в переліку напрямів 

діяльності та заходів обласної програми вилучити захід п. 1.4 «Придбання 

сучасного діагностичного та медичного обладнання для закладів обласного 

підпорядкування, інших закладів охорони здоров’я комунальної власності, які 

надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території області» на 

2022-2025 роки. 

9. З додатку 3 до Обласної цільової програми роботи з обдарованою 

молоддю на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 31 сесії обласної Ради 7 

скликання від 26 квітня 2018 року № 598 вилучити п. 29 «Виплачувати щорічні 

грошові премії обласної державної адміністрації та обласної Ради педагогам та 

учнівській молоді закладів освіти, майстрам та учням професійно-технічних 

навчальних закладів, педагогам, викладачам й студентам вищих навчальних 

закладів за значні досягнення у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних (І 

місце) учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, конкурсах-захистах, 

фестивалях, змаганнях на обласному святі «Таланти Поділля» та п. 30 

«Виплачувати стипендії обласної Ради та облдержадміністрації кращим учням 

закладів професійної освіти та студентам закладів вищої освіти» на 2022 рік.» 

 

1.2.3 У додатку 1 «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» НА 2018 – 2025 РОКИ»: 

- у пункті 6 після слів «…асоціація органів місцевого самоврядування» 

доповнити такими словами «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 матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення закладів освіти області», комунальні некомерційні 

підприємства охорони здоров’я, заклади освіти»; 

- у пункті 9 цифри «217 980» замінити на «733 259»; 

- у пункті 9.1 цифри «217 980» замінити на «722 059» та «217 980» 

замінити на «722 059». 

 



1.2.4 У додатку 4 «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ 

СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» внести зміни, а саме: 
 

 а) у пункті 1 «Розвиток територіальних громад»: 

 - підпункту 1.1 «Проведення конкурсу Вінницької обласної Ради 

«Комфортні Громади» числа «40000», «40000», «40000», «40000» замінити на 

«40000», «42000», «43000», «45000» відповідно;  

 - в підпункті 1.3 «Надання фінансової, інформаційної, консультативної та 

іншої підтримки для функціонування Агенції регіонального розвитку Вінницької 

області» після слів «Вінницька обласна Рада» додати слова «Агенція 

регіонального розвитку Вінницької області»; 

 

 - додати підпункти 1.4 – 1.27 в новій редакції: 
1.4 Проведення 

конкурсу 

Вінницької 

обласної Ради 

«Громада 

кращого 

довкілля» 

2022 - 

2025 

Вінницька 

обласна, 

районні, міські, 

селищні, 

сільські, 

ради, ВОКСЛП 

«Віноблагроліс

» 

Обласний 

бюджет 

 

 

Інші 

джерела 

 

2000 

 

 

 

 

2800 

2000 

 

 

 

 

2800 

2000 

 

 

 

 

2800 

2000 

 

 

 

 

2800 

Прогресивний 

підхід до 

екологічного 

розвитку 

територіальних 

громад, 

покращення 

стану довкілля 

в 

територіальних 

громадах 

1.5 

Нагородження 

відзнаками 

обласного рівня 

2022 - 

2025 

Вінницька 

обласна Рада 

Обласний 

бюджет 

 

  

1750 1750 1750 1750 Підтримка та 

мотивація 

розвитку 

місцевого 

самоврядуванн

я і зростання 

соціально-

економічних 

показників в 

територіальних 

громадах 

1.6 Проведення 

форуму 

«Інвестуй у 

Вінниччину» 

2022 - 

2025 

Вінницька 

обласна Рада 

Обласний 

бюджет 

 

 

200 200 200 200 Презентація 

інвестиційного 

потенціалу 

області. 

Створення 

умов для 

залучення 

вітчизняних та 

міжнародних 

інвесторів у 

Вінницьку 

область 

1.7 Забезпечення 

виплати 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

Обласний 

бюджет 

1876 2063 2270 2497 Підтримка 

провідних 



стипендій 

обласної Ради та 

облдержадмініст

рації провідним 

спортсменам 

області з 

олімпійських,  

паралімпійських 

і дефлімпійських 

видів спорту 

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмініс

трації 

відповідальний 

за фізичну 

культуру і 

спорт 

спортсменів, 

розвиток 

спорту в 

громадах, 

підняття  

спортивного 

престижу.  

1.8 Забезпечення 

надання 

одноразової 

грошової 

винагороди за 

високі спортивні 

результати на 

міжнародних 

змаганнях 

спортсменам та 

їх тренерам 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна рада, 

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмініс

трації 

відповідальний 

за фізичну 

культуру і 

спорт 

Обласний 

бюджет 

300 300 1100 350 Підтримка 

провідних 

спортсменів, 

розвиток 

спорту в 

громадах, 

підняття  

спортивного 

престижу. 

1.9 Забезпечення 

виплати 

стипендій та 

матеріальної 

допомоги 

ветеранам 

спорту, 

одноразової 

грошової 

винагороди за 

високі спортивні 

результати 

кращим дитячим 

тренерам і 

кращим 

спортсменам 

місяця, 

матеріальної 

допомоги 

провідним 

спортсменам, 

тренерам 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада,  

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмініс

трації 

відповідальний 

за фізичну 

культуру і 

спорт, 

відділення 

Національного 

Олімпійського 

Комітету 

України 

Вінницької 

області 

Обласний 

бюджет 

378 416 457 503 Підтримка 

провідних 

спортсменів, 

розвиток 

спорту в 

громадах, 

підняття  

спортивного 

престижу. 

1.10 Надання 

грошової 

винагороди за 

тематикою, 

визначеною 

відповідно до 

Положення про 

гранти для 

закладів вищої 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада,  

КО «Центр 

матеріально-

технічного та 

інформаційног

о 

забезпечення 

закладів освіти 

Обласний 

бюджет 

300 300 300 300 Сприяння 

розвитку освіти 

в громадах. 

Фінансова 

підтримка 

навчальних 

закладів 

області, що 

надається з 



освіти області», 

заклади вищої 

освіти 

метою 

реалізації 

проектів у 

сфері розробки 

та застосування 

інформаційних 

та 

інноваційних 

технологій в 

управлінську 

та освітню 

діяльність. 

1.11 Надання 

грошової 

винагороди за 

тематикою, 

визначеною 

відповідно до 

Положення про 

гранти для 

закладів фахової 

передвищої 

освіти 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада,  

КО «Центр 

матеріально-

технічного та 

інформаційног

о 

забезпечення 

закладів освіти 

області», 

заклади 

передвищої 

освіти 

Обласний 

бюджет 

300 300 300 300 Сприяння 

розвитку освіти 

в громадах. 

Фінансова 

підтримка 

навчальних 

закладів 

області, що 

надається з 

метою 

реалізації 

проектів у 

сфері розробки 

та застосування 

інформаційних 

та 

інноваційних 

технологій в 

управлінську 

та освітню 

діяльність 

1.12 Надання 

грошової 

винагороди за 

тематикою, 

визначеною 

відповідно до 

Положення про 

гранти для 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада,  

КО «Центр 

матеріально-

технічного та 

інформаційног

о 

забезпечення 

закладів освіти 

області», 

заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

Обласний 

бюджет 

300 300 300 300 Сприяння 

розвитку освіти 

в громадах. 

Фінансова 

підтримка 

навчальних 

закладів 

області, що 

надається з 

метою 

реалізації 

проектів у 

сфері розробки 

та застосування 

інформаційних 

та 

інноваційних 

технологій в 

управлінську 



та освітню 

діяльність 

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) 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

КО «Центр 

матеріально-

технічного та 

інформаційног

о 

забезпечення 

закладів освіти 

області», 

заклади 

загальної 

середньої, 

дошкільної та 

позашкільної 

освіти (в т.ч. 

заклади міської 

та  сільської 

місцевості) 

Обласний 

бюджет 

400 400 400 400 Сприяння 

розвитку освіти 

в громадах. 

Фінансова 

підтримка 

навчальних 

закладів 

області, що 

надається з 

метою 

реалізації 

проектів у 

сфері розробки 

та застосування 

інформаційних 

та 

інноваційних 

технологій в 

управлінську 

та освітню 

діяльність 

1.14 

Призначення та 

виплата 

щорічних 

Премій обласної  

Ради та 

облдержадмініст

рації до Дня 

молоді за 

особливі 

досягнення в 

розвитку 

молодіжного 

руху  

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

структурні 

підрозділи 

Вінницької 

облдержадмініс

трації,  КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат», 

сільські, 

селищні та 

міські ради  

Обласний 

бюджет 

120 130 140 150 Розвиток 

молодіжного 

руху в 

територіальних 

громадах 

1.15 Створення 

методичних та 

інформаційних 

матеріалів, 

виготовлення та 

розміщення 

соціальних 

роликів, реклами 

щодо реалізації 

молодіжної 

політики в 

територіальних 

громадах 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат», 

сільські, 

селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 

50 70 90 100 Популяризація 

діяльності 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я в сфері 

розвитку 

молодіжної 

політики та 

охоплення 

ширшої 

цільової 

аудиторії. 

 



1.16 Проведення 

обласних 

конкурсів, 

екскурсійних 

маршрутів 

історичними 

пам’ятками та 

визначними 

місцями 

Вінниччини та 

України 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

структурні 

підрозділи 

Вінницької 

облдержадмініс

трації,  КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат», 

сільські, 

селищні та 

міські ради 

Обласний 

бюджет 

200 200 200 200 Популяризація 

України, 

Вінниччини та 

їхньої історії  

1.17 

Популяризація 

національних 

видів спорту  

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

структурні 

підрозділи 

Вінницької 

облдержадмініс

трації,   КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат», 

сільські, 

селищні та 

міські ради 

 

Обласний 

бюджет 

100 100 100 100 Популяризація 

у молодіжному 

середовищі 

козацьких 

традицій, 

формування у 

молоді почуття 

громадянської 

ідентичності 

 

1.18 

Популяризація 

здорового та 

активного 

способу життя, 

підвищення 

актуальності 

донорського 

руху в 

територіальних 

громадах 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат», 

сільські, 

селищні та 

міські ради  

Обласний 

бюджет 

100 200 300 400 Збільшення 

кількості 

донорів у 

Вінницькому 

обласному 

центрі служби 

крові. 

Популяризація 

здорового та 

активного 

способу життя 

серед жителів 

та молоді 

Вінниччини. 

Реалізація 

проекту 

«Пакунок 

донора» (в 

тому числі 

створення 

відеороликів). 



Проведення 

форуму 

«Громадське 

здоров’я 

молоді» 

1.19 Проведення 

просвітницьких, 

інформаційних, 

виховних 

заходів для 

молоді з 

територіальних 

громад 

Вінниччини 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат», 

сільські, 

селищні та 

міські ради  

Обласний 

бюджет 

400 400 500 500 Вивчення 

історії 

Вінниччини та 

України, 

формування у 

молоді почуття 

патріотизму до 

малої 

Батьківщини 

 

1.20 Підвищення 

рівня 

залученості 

молоді до 

прийняття 

рішень у 

територіальних 

громадах, 

створення 

комфортного 

середовища для 

розвитку та 

реалізації молоді 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат», 

сільські, 

селищні та 

міські ради  

Обласний 

бюджет 

  

 

 

1000 1000 1000 1000 Створення 

мережі 

молодіжних 

просторів у 

громадах 

Вінниччини.  

Утворення 8 

молодіжних 

просторів, 

об’єднаних у 

єдину мережу з 

КЗ 

«Вінницький 

обласний 

молодіжний 

центр 

«Квадрат» 

 

1.21 Виплата 

щорічних премій 

та стипендій 

обласної Ради та 

облдержадмініст

рації: 

митцям галузі 

культури, 

письменникам 

Вінниччини, 

кращим 

студентам 

вищих 

мистецьких 

навчальних 

закладів 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмініс

трації 

відповідальний 

за розвиток  

культури  

Обласний 

бюджет 

228 240 260 280 Розвиток сфери 

культури у 

територіальних 

громадах. 

Матеріальна 

підтримка 

митців та 

творчих 

працівників 

області 

 

1.22 Виплата 2022 - Вінницька Обласний 120 140 160 180 Вшанування 



щорічних премій 

обласної Ради: 

імені 

Степана 

Руданського; 

Михайла 

Коцюбинського; 

Миколи 

Леонтовича 

2025 обласна Рада, 

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмініс

трації 

відповідальний 

за розвиток 

культури 

бюджет пам'яті 

видатних 

земляків та 

популяризація 

їх творчості в 

територіальних 

громадах 

 

1.23 Виплата 

щорічних 

грошових премій 

обласної Ради 

педагогам та 

учнівській 

молоді закладів 

освіти, майстрам 

та учням 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів, 

педагогам, 

викладачам й 

студентам 

вищих 

навчальних 

закладів за 

значні 

досягнення у 

Міжнародних, 

Всеукраїнських, 

обласних (І 

місце) 

учнівських 

олімпіадах, 

конкурсах, 

турнірах, 

конкурсах-

захистах, 

фестивалях, 

змаганнях на 

обласному святі 

«Таланти 

Поділля» 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмініс

трації 

відповідальний 

за даний 

напрямок 

Обласний 

бюджет 

399 402 410 420 Щорічне 

стимулювання 

шляхом 

преміювання 

педагогів та 

учнів 

позашкільних, 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти, 

педагогів, 

майстрів та 

учнів 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів, 

педагогів, 

викладачів й 

студентів 

вищих 

навчальних 

закладів І-ІV 

рівнів 

акредитації,  

популяризація 

здобутків 

обдарованої 

молоді, 

кращого 

педагогічного 

досвіду роботи 

з нею. 

1.24 Виплата 

стипендій 

обласної Ради 

кращим учням 

закладів 

професійної 

освіти та 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада, 

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмініс

трації 

Обласний 

бюджет 

950 950 950 950 Щорічне 

стимулювання, 

шляхом 

виплати 

стипендії 

обласної Ради 

та формування 



студентам 

закладів вищої 

освіти 

 

відповідальний 

за даний 

напрямок 

і впровадження 

системи 

соціальної 

підтримки і 

заохочення 

обдарованої 

молоді 

1.25 Проведення 

заходів щодо 

створення нових 

підприємств на 

інвестиційно-

привабливих 

ділянках 

територіальних 

громад 

Вінницької 

області 

2022  Вінницька 

обласна Рада 

Обласний 

бюджет 

2500    Реалізація 

інвестиційного 

потенціалу 

територіальних 

громад області 

 

б) у пункті 2 «Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування»:  

 - у підпункті 2.1 «Проведення засідань круглих столів, семінарів, 

українських, міжнародних та обласних науково-практичних конференцій, 

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької 

обласної Ради, …» числа «400», «400», «400», «400» замінити на «310», «310», 

«310», «310» відповідно; 

- у підпункті 2.4 «Проведення урочистих заходів до державних та 

професійних свят, днів сіл, селищ та міст у територіальних громадах» числа 

«100», «100», «100», «100» замінити на «2150», «2300», «2500», «3000» 

відповідно; 

- у підпункті 2.5 «Забезпечення участі керівництва, депутатів обласної 

Ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, відзначенні пам'ятних 

та ювілейних дат області …» числа «200», «200», «200», «200» замінити на 

«300», «300», «300», «300» відповідно; 

- у підпункті 2.7 «Організація заходів з обміну досвідом між органами 

місцевого самоврядування Вінницької області …» числа «20», «20», «20», «20» 

замінити на «520», «520», «520», «520» відповідно; 

- додати підпункти 2.8 – 2.11 в новій редакції: 
2.8 Надання 

фінансової підтримки 

(в т.ч. на умовах спів-

фінансування та/або у 

вигляді 

міжбюджетного 

трансферту) на 

придбання сучасного 

діагностичного та 

медичного 

обладнання для 

закладів обласного 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада, 

сільські, 

селищні та 

міські ради, 

структурний 

підрозділ 

Вінницької 

облдержадмі

ністрації у 

галузі 

Обласний 

бюджет 

 

 

 

10000 10000 12000 15000 Покращення 

матеріально- 

технічної 

бази для 

закладів 

обласного 

підпорядкува

ння, інших 

закладів 

охорони 

здоров’я 

комунальної 



підпорядкування та 

інших закладів 

охорони здоров’я 

комунальної 

власності, які 

надають вторинну, 

третинну 

(спеціалізовану) 

медичну допомогу на 

території громад 

Вінницької області 

охорони 

здоров’я, 

комунальні 

некомерційн

і 

підприємств

а охорони 

здоров’я  

 

власності, 

які надають 

вторинну, 

третинну 

(спеціалізова

ну) медичну 

допомогу на 

території 

громад 

області 

2.9 Реалізація інших 

соціально-

економічних заходів, 

пов’язаних з 

розвитком місцевого 

самоврядування у 

Вінницькій області 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна Рада 

 

Обласний 

бюджет 

50000 50000 50000 50000 Забезпеченн

я зростання 

соціальних 

та 

економічних 

показників у 

громадах 

2.10 Офіційне 

опублікування рішень 

сесій обласної Ради, 

заяв і коментарів 

керівництва обласної 

Ради в засобах 

масової інформації 

Постійн

о 

Вінницька 

обласна Рада 

 

Обласний 

бюджет 

600 620 640 650 Створення 

прозорої 

системи 

для 

прийняття 

управлінськи

х 

рішень 

органами 

місцевого 

самоврядува

ння, 

підвищення 

довіри  

 

 в) у пункті 3 «Забезпечення управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області» додати підпункти 3.3 – 3.4 в 

новій редакції: 
3.3 Формування 

статутного капіталу 

суб’єктів 

господарювання, 

фінансова підтримка 

комунальних 

підприємств, які є 

об’єктами права 

спільної власності 

територіальних 

громад сіл, селищ, 

міст Вінницької 

області  

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада, 

структурні 

підрозділи 

Вінницької 

облдержад

міністрації  

Обласний 

бюджет 

16000 18000 20000 20000 Забезпечення 

розвитку та 

стабільної 

роботи 

об’єктів права 

спільної 

власності 

територіальни

х громад 

3.4 Поточні та 

капітальні ремонти в 

2022 - 

2025 

Вінницька 

обласна 

Обласний 

бюджет 

18490 9220 5870 2370 Забезпечення 

належного 



адміністративних 

приміщеннях, що 

знаходяться на 

балансі управління 

спільної комунальної 

власності 

територіальних 

громад Вінницької 

області 

Рада, 

Управління 

спільної 

комунальн

ої 

власності 

територіал

ьних 

громад 

Вінницької 

області,  

 

стану об’єктів 

комунальної 

власності 

 
г) у пункті 4 «Впровадження сучасних електронних технологій в процес 

підготовки і проведення  засідань постійних комісій, пленарних засідань та 

діяльності депутатів обласної Ради» підпункту 4.1 «Придбання матеріально-

технічних засобів, програмного забезпечення, модернізація системи поіменного 

голосування «Рада», їх супровід і налагодження» числа «50», «50», «50», «50» 

замінити на «500», «500», «300», «300» відповідно. 

д) у пункті 5 «Впровадження технологій е-урядування в органах місцевого 

самоврядування» підпункту 5.1 «Розвиток системи електронного документообігу 

у Вінницькій обласній Раді, модернізація інформаційно-телекомунікаційних  

систем» числа «20», «20», «20», «20» замінити на «500», «250», «200», «200» 

відповідно. 

е) додати пункти 7 – 8 в новій редакції: 
7 Розвиток 

комуніка

ції в 

органах 

місцевог

о 

самовряд

ування   

7.1 Організація 

заходів щодо 

проведення 

престурів 

2022 - 

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

 

 

180 180 180 200 Висвітлення 

громадсько-

політичного, 

соціально-

економічног

о та 

культурного 

життя 

області і 

діяльності 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння 

7.2 Замовлення і 

виготовлення 

соціальної 

рекламної 

продукції,  

банерів, 

постерів, 

створення 

промоційних та 

іміджевих 

роликів, 

2022 - 

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

 

 

400 400 400 500 Покращення 

поінформова

ності 

населення 

про 

діяльність 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння 



друкованої 

продукції, 

тематичних 

теле- і 

радіопередач, 

спеціальних 

звітів і 

репортажів про 

важливі та 

актуальні події, 

що відбуваються 

в області та 

державі, про 

діяльність 

органів 

місцевого 

самоврядування 

7.3 Проведення 

обласних 

конкурсів 

журналістських 

робіт з 

тематики 

місцевого 

самоврядуванн

я, розвитку та 

історії області 

2022-

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада, 

структурні 

підрозділи 

Вінницької 

облдержад

міністрації 

Обласни

й 

бюджет 

150 150 150 200 Визначення 

переможців 

та 

нагороджен

ня їх у 

номінаціях 

грошовими 

преміями. 

Стимулюван

ня 

журналістів 

до 

висвітлення 

тем щодо 

роботи 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння 

7.4 Підвищення 

фахового рівня 

працівників 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я, 

відповідальних 

за взаємодію зі 

ЗМІ та 

громадськістю, 

журналістів  

(проведення 

семінарів, 

тренінгів) 

2022-

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

120 120 120 150 Підвищення 

фахового 

рівня, 

поглиблення 

знань та 

навичок в 

інформаційній 

роботі з метою 

дотримання 

журналістськи

х стандартів 

7.5 Проведення 2022- Вінницька Обласни 100 100 100 150 Покращення 



інформаційних 

кампаній з 

актуальних 

питань 

розвитку 

області 

2025 обласна 

Рада 

й 

бюджет 

поінформован

ості жителів 

Вінниччини 

про діяльність 

органів 

місцевого са-

моврядування 

7.6 

Висвітлення 

заходів з 

відзначення 90-

річчя 

заснування 

Вінницької 

області 

2022 Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

150    Популяриза

ція 

Вінниччини 

та її історії 

7.7 Організація 

заходів щодо  

технічного 

забезпечення 

прес-

конференцій і 

брифінгів за 

участю 

керівництва 

держави та 

області 

2022 -

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

25 25 25 25 Проведення 

на 

належному 

рівні прес-

конференцій

, брифінгів 

за участю 

керівництва 

держави та 

області 

7.8 Написання 

нового вебсайту 

обласної Ради та 

подальша його 

технічна 

підтримка 

2022-

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

1000 40 40 40 Відкритість і 

прозорість 

діяльності 

обласної 

Ради 

7.9 Створення 

прес-

майданчика у 

приміщенні 

Вінницької 

обласної Ради 

2022 Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

900    Відкритість і 

прозорість 

діяльності 

обласної 

Ради 

7.10 Моніторинг 

медіа публікацій 

про діяльність 

обласної Ради та 

проведення і 

замовлення 

досліджень 

громадської 

думки 

2022-

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада 

Обласни

й 

бюджет 

130 130 130 160 Дослідження 

громадської 

думки про 

ініціативи 

обласної 

Ради, її 

публічність 

та 

відкритість 

8 Створен

ня 

сприятли

вих умов 

для 

8.1 Підтримка 

на конкурсних 

засадах 

проектів і 

заходів 

2022-

2025 

Вінницька 

обласна 

Рада, 

структурні 

підрозділи 

Обласни

й 

бюджет 

1200 1200 1200 1200 Сприяння 

розвитку 

громадського 

простору в 

області 



розвитку 

громадя

нського 

суспільс

тва 

інститутів 

громадянськог

о суспільства, 

громадських 

організацій та 

професійних 

спілок 

Вінницької 

облдержад

міністрації 

   
1.2.5 Доповнити назву проєкту рішення після слів «… 2022 роки» словами 

«та інших обласних програм». 
 

Голосували: «за» –  8, «проти» –  0, «утримались» – 1. 
 

1.3 За пропозицією Скальського В.В., враховуючи лист, депутата обласної 

Ради, першого заступника голови обласної Ради Володимира Кістіона, 

доповнити проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки», а саме: 

включити в додаток 4 «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки 

до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 

«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» до напряму                               

2 «Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування» захід «Матеріально-

технічне забезпечення підготовки та проведення виборів. Забезпечення діяльності 

територіальної виборчої комісії у період поза виборчим процесом» на 2022-2025 

роки. Орієнтовний щорічний обсяг фінансування – 55 тис. грн. Виконавець 

заходу: Вінницька обласна Рада, Управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області, Вінницька обласна територіальна 

виборча комісія. 

 

Голосували: «за» –  8, «проти» –  0, «утримались» – 1. 

 
1.4  За пропозицією Скальського В.В., враховуючи лист, депутата 

обласної Ради, заступника голови обласної Ради Ігоря Івасюка, доповнити проєкт 
рішення «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки», а саме: 

З додатку 4 до Обласної цільової соціальної програми «Молодь 

Вінниччини» на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 8 

скликання від 29 січня 2021 року № 31 вилучити з напряму 3.1 «Сприяння 

утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів 

учнівського та студентського самоврядувань, підвищення рівня 

поінформованості молоді щодо інструментів участі, підвищення рівня участі 

молоді у суспільному житті шляхом проведення фасилітації, стратегування, 

консультування, тренінгів, форумів, дебатів, конференцій, тощо» захід 

«Призначення та виплата щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації 

та обласної Ради членам Президії Студентської Ради Вінниччини» на 2022-2025 

роки.   

Включити в проєкт рішення у додаток 4 «Напрями діяльності та заходи на 

2022 - 2025 роки до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій 



області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» до напряму 1 

«Розвиток територіальних громад» захід «Призначення та виплата щомісячних 

іменних стипендій обласної Ради та облдержадміністрації членам Президії 

Студентської Ради Вінниччини» на 2022 - 2025 роки. Орієнтовний щорічний 

обсяг фінансування – 150 тис. грн. Виконавець заходу: Вінницька обласна Рада, 

структурні підрозділи Вінницької облдержадміністрації. 
 

Голосували: «за» –  8, «проти» –  0, «утримались» – 1. 

 
1.5 За пропозицією Скальського В.В., враховуючи лист, депутата 

обласної Ради, заступника голови обласної Ради Ігоря Івасюка, доповнити проєкт 
рішення «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки», а саме: 

Включити в додаток 4 «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки 

до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 

«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» до напряму 1 «Розвиток 

територіальних громад» захід «Надання грошової допомоги громадянам області, 

які тривалий час хворіють та у сім’ях яких склалися (з незалежних від них 

причин) обставини, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги» на 

2022 - 2025 роки. Орієнтовний щорічний обсяг фінансування – 14 000 тис. грн. 

Виконавець заходу: Вінницька обласна Рада. 
 

Голосували: «за» –  8, «проти» –  0, «утримались» – 1. 

 

1.6 За пропозицією Скальського В.В., враховуючи лист, депутата 

обласної Ради, заступника голови обласної Ради Ігоря Івасюка, доповнити проєкт 

рішення «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Вінницькій області на 2018-2022 роки», а саме: 

включити до проєкту рішення пункт 2.13 такого змісту: 

«Додаток 2 до Програми в напрямі 2 «Проведення заходів з розвитку 

місцевого самоврядування» доповнити пунктом 2.10 «Нагородження відзнаками 

обласного рівня» на 2021 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.» 

Орієнтовна сума фінансування 170 тис. грн. 

Додаток 5 

Зміни до додатка 2 

«Заходи 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» 

№

 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік 

заходів 

Програми 

Тер

мін 

вико

на-

ння 

захо

ду 

Викона

вці 

Джере

ла 

фінан-

суванн

я 

Орієнтовні 

обсяги фінансових ресурсів, 

тис. грн, у тому числі за роками 

Очікувані 

результати 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 Проведення 2.10 2021 Вінниц Обласн - - - 170 - Підтримка та 



 

Голосували: «за» –  8, «проти» –  0, «утримались» – 1. 

 
1.7 За пропозицією Скальського В.В. доповнити проєкт рішення «Про 

внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій 
області на 2018-2022 роки», а саме : 

- у додатку 1 «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «УСПІШНІ 

СИЛЬНІ ГРОМАДИ» НА 2018 – 2025 РОКИ» пункт 6 «Учасники програми» 

після слів «…комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я, заклади 

освіти» доповнити такими словами «Вінницька обласна територіальна виборча 

комісія, Комунальна організація «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 

будівництву»; 

- у додатку  4 «Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ 

СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» до наступних підпунктів - 1.1, 2.8, 

3.4, 4.1 виконавцем додати комунальну організацію «Обласний фонд сприяння 

інвестиціям та будівництву». 
 
Голосували: «за» –  8, «проти» –  0, «утримались» – 1. 

 

1.8 Погодити доопрацьований проєкт рішення «Про внесення змін до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 

роки та інших обласних програм» та внести його на розгляд сесії обласної Ради. 

Голосували: «за» –  8, «проти» –  0, «утримались» –  1. 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                               В. СКАЛЬСЬКИЙ 

заходів з 

розвитку 

місцевого 

самоврядув

ання 

Нагородже

ння 

відзнаками 

обласного 

рівня 

ька 

обласн

а Рада 

ий 

бюдже

т 

 

  

мотивація 

розвитку 

місцевого 

самоврядуван

ня і зростання 

соціально-

економічних 

показників в 

територіальни

х громадах 


