УКРАЇНА
ВІН Н И Ц ЬК А О БЛАСНА РАДА

РІШ Е Н Н Я № 756
05 березня
2019 р .
З? сесія 7 скликання
Про внесення змін та доповнень до 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
Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій обласної
Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1.
Внести до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій
області на 2018 - 2022 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 27 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 такі зміни і
доповнення:
1.1 У Загальній характеристиці Програми
самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки:

розвитку

місцевого

- пункт 5 «Відповідальний виконавець Програми» доповнити словами
«Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької
області, Департамент будівництва, містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації» згідно з додатком 1 до цього рішення;
- в пункті 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього (тис. грн)» та підпункті 9.1 «В тому числі •
бюджетних коштів (тис. грн)», «з них коштів обласного бюджету (тис.грн.)»
цифру «13890,0» замінити на цифру «16540,0» згідно з додатком 1 до цього
рішення.
1.2 Викласти додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми розвитку
місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки» в новій
редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.3 У додатку 2 «Заходи Програми місцевого самоврядування у Вінницькій
області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7
скликання від 20 грудня 2017 року №515»:
- підпункт 2.6 «Участь у роботі Української асоціації районних та
обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування»

пункту 2 «Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування» викласти в
новій редакції згідно з додатком 3 до цього рішення;
доповнити додаток 2 «Заходи Програми місцевого самоврядування у
Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної
Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №515» пунктом 4 «Впровадження
сучасних електронних технологій в процес підготовки і проведення пленарних
засідань та діяльності депутатів обласної Ради» та пунктом 5 «Співфінансування
проекту «Спільні зусилля з об’єднання мереж підприємницької молоді із
сільських населених пунктів Вінницької області» згідно з додатком 3 до цього
рішення.
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального
співробітництва (Білозір Л.М.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток 1
до рішення сесії обласної Ради
7 скликання від Ов'. 0Ь.М)(9а 2019 р. № *£££

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

9.1

10.

Зміни до додатка
«Загальна характеристика 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»________
Ініціатор розроблення
Вінницька обласна Рада
Програми
Дата, номер і назва
Стратегія збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року,
розпорядчого документу
затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання від 24
органу місцевого
самоврядування про
червня 2015 року № 893
розроблення Програми
Розробник Програми
Вінницька обласна Рада
Співрозробники Програми Вінницька обласна Рада, Управління спільної
Відповідальний
комунальної власності територіальних громад
виконавець Програми
Вінницької області, Департамент будівництва,
містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації
Вінницька обласна Рада, районні, міські, селищні
Учасники Програми
та сільські ради, Департамент міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації
Термін реалізації Програми 2018-2022 роки
Обласний бюджет, інші місцеві бюджети, інші
Перелік місцевих
джерела, незаборонені чинним законодавством.
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми
16540,0
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього (тис.грн.)
16540,0
в тому числі бюджетних
коштів (тис.грн.)
16540,0
- з них коштів обласного
бюджету (тис.грн.)
Кошти обласного бюджету, інших місцевих
Основні джерела
бюджетів, інші джерела, не заборонені чинним
фінансування Програми
законодавством

Заступник голови обласної Ради

ЛМ. КРЕМЕНЮК

Додаток 2
до рішення сесії обласної Ради
7 скликання від OS' 06.
2019 p. № J5&
Зміни до додатка 1
«Ресурсне забезпечення 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»
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми
обсяги ресурсів всього, в тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
інші місцеві бюджети (за потребою)
кошти небюджетних джерел

2018 рік
тис. грн

2019 рік
тис. грн

2020 рік
тис. грн

2021 рік
тис. грн

2022 рік
тис. грн

2570
2570
-

5283,11
5283,11
-

2876,89
2876,89

2890

2920

-

-

-

-

2890
-

2920
-

-

Всього витрат на
виконання Програми,
тис. грн
16540
-

16540
-

А

Заступник голови обласної Ради

М. КРЕМЕНЮК
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Додаток З
до рішення сесії обласної Ради
7 скликання від Об'. 0 5 .
2019 р. №
Зміни до додатка 2
«Заходи Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 - 2022 роки, затвердженої
__________ ______ рішенням 27 сесії обласної гади 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515»_________ ________
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи Програми

Строки
виконан
ня
заходу

2. Проведення
заходів з розвитку
місцевого
самоврядування

2.6 У часть у роботі
У країнської асоціації
районних та обласних
рад, Вінницької
обласної асоціації
органів місцевого
самоврядування

4. Впровадження
сучасних
електронних
гехнологій в
процес
підготовки і
проведення
пленарних
засідань та
діяльності
депутатів
обласної Ради

2019Придбання
матеріально-технічних 2022
засобів, програмного
забезпечення,
модернізація системи
поіменного
голосування «Рада», їх
супровід і
налагодження

Щ ороку

Виконавці

Орієнтовні
обсяги фінансових ресурсів,
тис. грн, у тому числі за роками

Джерела
фінансування
2018 рік

В інницька обласна
Рада

В інницька обласна
Рада, У правління
Обласний
спільної ком унальної бю джет
власності
гериторіальних
громад В інницької
області, Д епартам ент
будівництва,
містобудування та
архітектури обласної
держ авної
адм іністрації

850,0

-

2019 рік
1100,0

2300,0

2020 рік
950,0

-

2021
рік
1000,0

-

2022
рік
1000,0

Очікувані
результати

Вивчення,
узагальнення та
поширення
передового
вітчизняного та
міжнародного
досвіду діяльності
органів місцевого
самоврядування
Розробка
програмного
забезпечення для
проведення
пленарних
засідань з
урахуванням
сучасних
електронних
гехнологій.
Ф ормування бази
даних проектів
зішень, які
виносяться на
зозгляд
пленарних
засідань обласної
Ради.

з
Співфінансування
5. проекту «Спільні
зусилля 3
об’єднання мереж
підприємницької
молоді із
сільських
населених
пунктів
Вінницької
області»

1. Створення та
матеріально-технічне
забезпечення Клубів
молодих підприємців
2. Організація
навчальноінформаційних заходів
цля молоді із сільської
місцевості
3. Розробка та
виготовлення
навчальноінформаційних
матеріалів, веб
платформи,
поліграфічної
продукції

20192020

ВСЬОГО

Заступник голови обласної Ради

В інницька обласна
Рада
(В інницька обласна
асоціація органів
місцевого
самоврядування.

А генція
регіонального
розвитку В інницької
області)

Обласний
бю дж ет
61,13

26,87

31,98

30,02

-

2570,0

-

5283,11

2876,89

-

2890,0

1. П ідвищ ення
кваліфікаційних
навичок молоді з
розвитку
підприємництва
2. Н апрацю вання
га пош ирення
навчальних та
інформаційних
матеріалів для
молодих
підприємців із
сільських
населених пунктів
В інницької
області
3. Забезпечення
доступу молоді до
онлайн курсів з
розвитку власного
бізнесу на
міжнародній вебплатформі

2920,0

М. КРЕМЕНЮК

