
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №383

ЗО червня 2017 -N>2 Ьееія 7 скликання

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2013 -  20І7 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 

обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 412

Відповідно до пункту 16 статі 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій обласної 
Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 
устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва і з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій 
області на 2013 -  2017 роки (далі -  Програма), затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 412 такі зміни:

„Захід „Висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій та 
керівництва обласної Ради в електронних та друкованих засобах масової 
інформації*” пункту 3 „Проведення заходів з розвитку місцевого 
самоврядування” та захід „Розміщення інформаційних повідомлень, оголошень 
щодо управління майном, приватизації, оренди, проведення конкурсів на 
заміщення вакантних посад керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, тощо в засобах масової 
інформації” пункту 4 „Забезпечення управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області” додатка 2 до Програми викласти 
у новій редакції згідно з додатком”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно- 
територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального 
співробітництва (Білозір Л.М.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.). Г\

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток до рішення 21 сесії обласної 
Ради 7 скликання від ЗО червня 2017 

року №__

Зміни до додатка 2 „Заходи Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області
на 2013 -  2017 роки”

№

Назва 
напряму діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Заходи Програми

Строки
виконан

ня
заходу

Виконавці

Джерела
фінансува

ння

Орієнтовні 
обсяги фінансових ресурсів, 

тис. гри, у тому числі за роками
2013
рік 2014 рік 2015

рік
2016
рік

2017
рік

3 Проведення заходів 
з розвитку місцевого 

самоврядування

Висвітлення діяльності депутатів, 
постійних комісій та керівництва 
обласної Ради в електронних та 

друкованих засобах масової 
інформації

Постійно Вінницька обласна Рада

Обласний
бюджет

100 100 100 100 180

Створення 
прозорої системи 
для прийняття 
управлінських 
рішень органами 
місцевого 
самоврядування, 
підвищення 
довіри до органів 
місцевого 
самоврядування 
всіх рівнів

4.

.

Забезпечення 
управління 

о б ’єктами спільної 
власності 

територіальних 
громад сіл, селищ, 

міст області

Розміщення інформаційних 
повідомлень, оголошень щодо 

управління майном, приватизації, 
оренди, проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад 
керівників об’єктів спільної 

власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, тощо в 

засобах масової інформації.

Щороку Вінницька обласна Рада Обласний
бюджет

10,0 10,0 10,0 30,0 Оперативне 
розв’язання 
іавдань з 
/правління 
об’єктами 
спільної власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області

Заступник керівника виконавчого 
апарату обласної Ради


