сжа
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РИПЕННЯ
2021 р.

сесія 8 скликання

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Вінницькій області на 2018 - 2022 роки
В ідповідно до статті 43 Закону У країни «Про місцеве самоврядування в
У країні», враховую чи протоколи робочої групи, затвердж еної розпорядж енням
голови обласної Ради від ЗО липня 2021 року № 227 «П ро створення робочої
групи з розробки проекту комплексної програми розвитку місцевого
самоврядування на В інниччині», висновки постійних комісій обласної Ради та з
метою ф ормування передумов та створення дієвого інструментарію для
розвитку місцевого самоврядування у В інницькій області, підвищ ення
ефективності роботи м ісцевих рад усіх рівнів та забезпечення зростання
соціально-економ ічного розвитку у територіальних громадах, обласна Рада

ВИРПиИЛА:
1. П родовж ити на період до 2025 року строк виконання Програми
розвитку місцевого сам оврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки
(далі - П рограма), затвердж еної ріш енням 27 сесії обласної Ради 7 скликання
від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами).
2. Внести до П рограми такі зміни:
2.1 У назві та тексті П рограми слова та цифри «П рограма розвитку
місцевого сам оврядування у В інницькій області на 2018 - 2022 роки» замінити
словами та цифрами «П рограм а розвитку м ісцевого самоврядування у
В інницькій області «У СП ІШ Н І СИ ЛЬП І ГРО М А Д И » на 2018 - 2025 роки».
2.2 Загальну характеристику П рограми викласти у такій редакції згідно з
додатком 1 до цього ріш ення.
2.3 П ерш ий абзац розділу І «Загальні полож ення» викласти в такій
редакції: «Реф орма місцевого сам оврядування та децентралізації влади
протягом останніх років продем онструвала перш і позитивні результати,
зокрема: створення територіальних громад ш ляхом о б ’єднання, зростання
надходжень місцевих бю джетів, наближення значної частини адміністративних
гюслуг до громадян, відновлення соціальної інф раструктури в територіальних
громадах».
2.4 Четвертий абзац розділу І «Загальні полож ення» викласти в такій
редакції: «П рограм а розроблена відповідно до Закону У країни «Про місцеве
самоврядування в У країні», Є вропейської хартії місцевого самоврядування.

ратиф ікованої Законом України «Про ратиф ікацію Є вропейської хартії
місцевого сам оврядування», розпорядж ення К абінету М іністрів У країни від
1 квітня 2014 року № 333-р «Про схвалення К онцепції реф орм ування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в У країні», Стратегії
збалансованого регіонального розвитку В інницької області на період до 2020
року, затвердж еної ріш енням 38 сесії В інницької обласної Ради 6 скликання від
24 червня 2015 року № 893, С тратегії збалансованого регіонального розвитку
В інницької області на період до 2027 року, затвердж еної рігиенням 42 сесії
В інницької обласної Ради 7 скликання від 21 лю того 2020 року № 921 і
спрямована на подальш ий розвиток місцевого самоврядування у В інницькій
області як важ ливої складової підвищ ення ефективності публічного управління
та становлення громадянського суспільства та забезпечення зростання
соціально-економ ічного розвитку у територіальних громадах».
2.5 П ерш ий абзац розділу IV «М ета П рограми» викласти в такій редакції:
«П рограма розроблена з метою ф ормування передумов та створення дієвого
інструментарію для розвитку місцевого самоврядування у В інницькій області,
підвищ ення еф ективності роботи місцевих рад усіх рівнів та забезпечення
зростання соціально-економ ічного рівня розвитку у територіальних громадах».
2.6 У пункті 1 розділу V «Завдання та заходи»:
слова «Розвиток активності територіальних громад» замінити словами
«Розвиток територіальних громад»;
доповнити новими абзацами такого змісту:
« - сприяння формуванню самодостатніх і економічно незалежних
територіальних
громад
з метою
забезпечення
зростання
соціальноекономічного розвитку у громадах».
2.7 У пункті 2 розділу V «Завдання та заходи»:
ш остий абзац викласти в такій редакції: « - проведення урочистих заходів
до держ авних та проф есійних свят, днів сіл, селищ та міст у територіальних
громадах для підвищ ення ефективності діяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, рівня інформованості громадян про їх діяльність»;
2.8 Розділ VI П рограми «Результативні показники» викласти у такій
редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.
2.9 Розділ V III «О чікувані результати» доповнити абзацом такого змісту:
« - покращ ення соціального та економічного
рівня розвитку
територіальних громад».
2.10 Д одаток 1 до П рограми викласти в такій редакції згідно з додатком З
до цього ріш ення.
2.11 Д одаток 2 до Програми доповнити наступними заходами на
2022 - 2025 роки та викласти в такій редакції згідно з додатком 4 до цього
рішення.
2.12 В Д одатку 2 до П рограми вилучити з напряму 2 «П роведення заходів
з розвитку м ісцевого самоврядування» заходи згідно з п. 2.7 «О рганізація
навчального курсу для депутатів обласної Ради «Е ф ективна робота депутата» та
п. 2.8 «Створення передумов та надання ф інансової, інформаційної,
консультативної та інш ої підтримки діяльності К оординаційної ради з питань
місцевого сам оврядування при голові В інницької обласної Ради» на 2022 рік.

3.
К онтроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого
самоврядування (Скальський В.В.) і з питань економіки, фінансів та бю джету
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Додаток 1
до рішення __сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ________ 2021 року №

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» НА 2018 - 2025 РОКИ
1
2

Ініціатор розроблення
Програми:
Дата, номер і назва
розпорядчого документу
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

О
5
4
5

Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми

6

Учасники Програми

7.1

8

9

9.1

10

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
в тому числі бюджетних
коштів
- 3 них коштів обласного
бюджету
Основні джерела
фінансування Програми

Вінницька обласна Рада
Стратегія
збалансованого
регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2027
року, затверджена рішенням 42 сесії Вінницької
обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020
року № 921
Вінницька обласна Рада
_

»

Вінницька обласна Рада, Управління спільної
комунальної власності територіальних громад
Вінницької області, структурні підрозділи
Вінницької облдержадміністрації
Вінницька обласна Рада, районні, міські, селищні
та
сільські
ради,
структурні
підрозділи
Вінницької
облдержадміністрації.
Вінницька
обласна
асоціація
органів
місцевого
самоврядування
2 0 1 8 -2 0 2 5
1 етап: 2018 - 2021
2 етап: 2022 - 2025
Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

217 980 тис. грн

217 980 тис. грн
217 980 тис. грн
Коигги обласного бюджету, інших місцевих
бюджетів,
інші
джерела,
незаборонені
законодавством

Додаток 2
до рішення __ сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ________ 2021 року Хо

Результативні показники Програми
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області
«УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018 - 2025 роки
№
з/п
а
я в

Сй Е
СІ СЗ
= І
с

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

а
'І
я
а>
я
а
5
X
8
Ч
О

І етап виконання
Програми
■ї
5
1
Е
.3
§
05

■'§
^
?
03
5-

І
«
&
о
а

2018 2019 2020
ІТоказиики продукту Програми
15
20
Од
10
10

II етап
(20222025
РР-)

Всього за
період дії
Програми
(або до
кінця дії
Програми)

115

185

70

145

50

50

2021

25
Кількість проведених
навчальних
та
інформаційних нарад,
семінарів за участю
територіальних громад
18
20
22
15
15
Кількість проведених Од
зустрічей органів влади
3
представниками
громадськості
II Іоказники ефективності П їограми
40
48
35
38
45
Середня
сума %
співфінансування
партнерів
на
один
проект
220
150
180
190
200
Середня щорічна сума тис
грн
співфінансування
проекту із обласного
конкурсу
III Показники якості Прог рами
780
800
220
750
Кількість учасників
690
од
обласних конкурсів
проектів розвитку
територіальних громад
70
80
63
Кількість
громад,
з ОД
60
60
якими
проведено
роботу
щодо
можливостей
співробітництва
та
фінансування
локальних проектів

300

1100

3650

252

525

Д одаток З
до рішення __сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ________ 2021 року №

Ресурсне забезпечення Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОіМАДИ» на 2018 - 2025 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
І

2022

2023

2024

2025

Всього
витрат на
виконання
П рограми

2

3

4

5

6

7

О бсяг ресурсів
всього, в тому числі:
державний бю джет

36370

45400

45380

45410

45420

217980

-

-

-

-

-

-

обласний бю джет

36370

45400

45380

45410

45420

217980

кошти небю джетних
джерел

-

-

-

-

-

-

' загальна сума етапу

II етап виконання Програми

І етап *
(2018-2021 рр.)

Додаток 4
до рішення __сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ________ 2021 року №

Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки
до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькііі області
«УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки
№ Назва напряму
діяльності
з/
(пріоритетні
п
завдання)
Розвиток
територіальних
громад

Джерела
фінан
сування

Перелік заходів
Програми

Термін
викона
ння
заходу

Виконавці

1.1 Проведення
Конкурсу Вінницької
обласної Ради
«Комфортні
Г ромади»

Щороку

Вінницька обласна,
районні, міські,
СЄЛИШ.НІ, сільські,
ради,структурні
підрозділи Вінницької
облдержадміністрації.
Вінницька обласна
асоціація органів
місцевого
самоврядування

Обласний
бюджет

1.2 Співфінансування
органів місцевого
самоврядування
області - переможців
Всеукраїнських,
міжнародних,
обласних, районних
конкурсів,
спрямованих на_____

Щороку

Вінницька обласна,
районні, міські,
селищні, сільські,
ради,структурні
підрозділи Вінницької
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Орієнтовні
обсяги фінансових ресурсів,
тис. грн, у тому числі за
роками
2024
2025
2022
2023
40000 40000 40000 40000

1000

1000

1000

1000

Очікувані
результати

Інноваційний
підхід до вирішення
питань розвитку
територіальних
громад з боку
органів місцевого
самоврядування,
підвищення якості
надання публічних
послуг населенню
відповідної території
Підтримка
активності громад у
залученні
додаткових
позабюджетних
коштів для
вирішення
нагальних,
актуальних проблем

розвиток
територіальних
громад за рахунок
коштів обласного
бюджету_________
1.3 Надання
фінансової,
інформаційної,
консультативної та
іншої підтримки для
функціонування
Агенції регіонального
розвитку Вінницької
області

Проведення
заходів з
розвитку
місцевого
самоврядування

2.1 Проведення
засідань круглих
столів, семінарів,
українських,
міжнародних та
обласних науковопрактичних
конференцій.
Координаційної ради
з питань місцевого
самоврядування при
голові Вінницької
обласної Ради, у тому
числі виїзних,
засідань дорадчих
органів, утворених в
обласній Раді або за її

Щороку

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

1300

1300

1300

1300

Щороку

Вінницька обласна
Рада, Вінницька
обласна асоціація
органів місцевого
самоврядування

Обласний
бюджет

400

400

400

400

територіальних
громад області
щодо надання
якісних громадських
послуг______________
Активізація
економічної
діяльності в
територіальних
громадах області.
Залучення в
область іноземних
інвестицій,
формування
позитивного
іміджу Вінницької
області
Зростання
інвестиційного та
економічного
потенціалу
області.
Просування на
міжнародному
державному та
міжрегіональному
рівні позитивного
імідлсу Вінницької
області

участю. Участь у
офіційних заходах з
керівниками
українських та
міжнародних установ,
організацій, фондів,
проектів та програм,
керівниками органів
місцевого
самоврядування, у
тому числі інших
регіонів. Проведення
офіційних прийомів
голови обласної Ради
інших протокольнопублічних заходів за
участю представників
місцевого
самоврядування,
громадськості_______
2.2 Висвітлення
діяльності депутатів,
обласної Ради,
постійних комісій та
керівництва обласної
Ради, реалізації
обласних програм в
електронних,
друкованих та інших
засобах масової
інформації__________

Постійно

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

350

360

570

580

Створення
прозорої системи
для прийняття
управлінських
рішень органами
місцевого
самоврядування,
підвищення довіри

2.3 Придбання та
розроблення, видання
друкованої продукції
та методичних
посібників за участю
фахівців та
науковців

Щороку

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

100

100

100

100

2.4 Проведення
урочистих заходів до
державних та
професійних свят,
днів сіл, селищ та
міст у територіальних
громадах

Щороку

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

100

100

100

100

2.5 Забезпечення
участі керівництва,
депутатів
обласної Ради у
проведенні
загальнодержавних,
професійних свят,
відзначенні пам'ятних
та ювілейних дат
області, участь у
заходах в районах,
містах, селищах,
селах області, на
підприємствах,______

Щороку

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

200

200

200

200

Науковометодичне
забезпечення
діяльності органів та
посадових осіб
місцевого
самоврядування.
Поширення
інформації про
органи місцевого
самоврядування
Підвищення
авторитету органів
місцевого
самоврядування,
культурного
розвитку
територіальних
громад
М отивація
професійної
діяльності
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
поширення
позитивного
досвіду діяльності
органів місцевого
самоврядування всіх
рівнів

установах,
організаціях
(придбання
нрезентаційної
продукції, дипломів,
грамот, подяк
сувенірної,
друкованої,
квіткової продукції,
інших цінних
подарунків, вінків,
тощо)
Щороку
2.6 Участь у роботі
Української асоціації
районних та обласних
рад. Вінницької
обласної асоціації
органів місцевого
самоврядування______
Щороку
2.7 Організація
заходів з обміну
досвідом між
органами місцевого
самоврядування
Вінницької області та
інших областей.
Міжрегіональна та
міжнародна співпраця
з питань місцевого
регіонального
розвитку
Забезпечення
управління

3.1 Розміщення
інформаційних

Щороку

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

1650

1650

1650

1650

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

20

20

20

20

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

ЗО

ЗО

ЗО

ЗО

Впровадження
передового
вітчизняного та
міжнародного
досвіду діяльності
органів місцевого
самоврядування
Впровадження
позитивного
управлінського
досвіду інших
органів місцевого
самоврядування

Оперативне
розв’язання

об’єктами
спільної
власності
територіальних
громад сіл,
селищ, міст
області

Впровадження
сучасних
електронних
технологій в
процес
підготовки і
проведення
засідань

повідомлень,
оголошень щодо
управління майном,
приватизації, оренди,
проведення конкурсів
щодо заміщення
вакантних посад,
керівників об’єктів
спільної власності
територіальних
громад
сіл, селищ, міст
області,
тощо в засобах
масової
інформації__________
3.2 Видатки для
захисту інтересів
об’єктів спільної
власності
територіальних
громад
сіл, селищ, міст
області в судових
органах та інші
видатки
Придбання
матеріальнотехнічних засобів,
програмного
забезпечення,
модернізація системи
поіменного
голосування «Рада»,

завдань з
управління
об’єктами спільної
власності
територіальних
громад сіл, селищ,
міст області

Щороку

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

80

100

120

120

Вирішення
проблем у роботі
об’єктів спільної
власності
територіальних
громад сіл, селищ,
міст області за
за різними
напрямами

2022
2025

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

Обласний
бюджет

50

50

50

50

Розробка
програмного
забезпечення для
проведення
пленарних засідань з
урахуванням
сучасних
електронних________

облдержадміністрації

постшних
комісій,
пленарних
засідань та
діяльності
депутатів
обласної Ради

їх супровід 1
налагодження

Впровадження
технологій еурядування в
органах
місцевого
самоврядування

Розвиток системи
електронного
документообігу у
Вінницькій обласній
Раді, модернізація
інформаційнотелекомунікаційних
систем

2022
2025

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

20

20

20

20

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

2022
2025

Вінницька обласна
Рада

Обласний
бюджет

100

50

50

50

Комплексна
система захисту
інформації для
серверів, які
використо
вуються для
обробки
інформації в
системі
голосування
«Рада-В»,
отримання і
періодичне
підтвердження

технологій.
Формування бази
даних проектів
рішень, які
виносяться на
розгляд пленарних
засідань обласної
Ради
Забезпечення
ефективного
впровадження
системи
електронного
документообігу, яка
дозволить
удосконалити та
підвищити рівень
контролю, якості та
строків виконання
документів_________
Забезпечення
захисту внутрішніх
даних

атестату
відповідності
програмнотехнічного
комплексу
системи
голосування
«Рада-В»
всього

І

і
45400

45380

І

45410

45420

