
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ №896

17 грудня ___ 2019 р. 4 1  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 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 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 розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки:

-  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 «16540,0» замінити на цифру «17090,0» 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;

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 (Крученюк О.В.) 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 в ід__________ 2019 р. № _

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»________

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Вінницька обласна Рада

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу місцевого 
самоврядування про 
розроблення Програми

Стратегія збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року, 
затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання від 24 
червня 2015 року № 893

3. Розробник Програми Вінницька обласна Рада
4. Співрозробники Програми -
5. Відповідальний 

виконавець Програми
Вінницька обласна Рада, Управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, Департамент будівництва, 
містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації

6. Учасники Програми Вінницька обласна Рада, районні, міські, селищні 
та сільські ради, Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації

7. Термін реалізації Програми 2018-2022 роки
8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети, інші 
джерела, незаборонені чинним законодавством.

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього (тис.грн.)

17090,0

9.1 в тому числі бюджетних 
коштів (тис.грн.)

17090,0

- з них коштів обласного 
бюджету (тис.грн.)

17090,0

10. Основні джерела 
фінансування Програми

Коштр обласного бюджету, інших місцевих 
бюджетів, інші джерела, не заборонені чинним 
законодавством

Заступник голови обласної Ради



Додаток 2 
до рішення сесії обласної Ради 

7 скликання в ід ___________2019 р. №

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

2018 рік
тис. грн

2019 рік
тис. грн

2020 рік
тис. грн

2021 рік
тис. грн

2022 рік 
тис. грн

Всього витрат на 
виконання Програми,

тис. грн
обсяги ресурсів всього, в тому числі: 2570 5333,11 3076,89 3040 3070 17090
державний бюджет - - - - - -

обласний бюджет 2570 5333,11 3076,89 3040 3070 17090
інші місцеві бюджети (за потребою) - - - - - -

кошти небюджетних джерел - - /  ) - - - -

//

Заступник голови обласної Ради
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Додаток З 
до рішення сесії обласної Ради 

7 скликання в ід ___________2019 р. №

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»_________ _________

№

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Заходи Програми

Строки
виконан

ня
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні 
обсяги фінансових ресурсів, 

тис. грн, у тому числі за роками
Очікувані
результати

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021
рік

2022
рік

2. Проведення 
заходів з розвитку 
місцевого 
самоврядування

2.6 Участь у роботі 
Української асоціації 
районних та обласних 
рад, Вінницької 
обласної асоціації 
органів місцевого 
самоврядування

Щороку Вінницька обласна 
Рада

850,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 Вивчення, 
узагальнення та 
поширення 
передового 
вітчизняного та 
міжнародного 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування

ВСЬОГО / \ 2570,0 5333,11 3076,89 3040,0 3070,0

Заступник голови обласної Ради


