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УКРАЇНА 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 237

29 ж овтня 2021 р. 13 сесія 8 скликання

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018 -  2022 роки та інших обласних програм

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи протоколи робочої групи, затвердженої розпорядженням 
голови обласної Ради від ЗО липня 202І року № 227 «Про створення робочої 
групи з розробки проекту комплексної програми розвитку місцевого 
самоврядування на Вінниччині», висновки постійних комісій обласної Ради та з 
метою формування передумов та створення дієвого інструментарію для 
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області, підвищення 
ефективності роботи місцевих рад усіх рівнів та забезпечення зростання 
соціально-економічного розвитку у територіальних громадах, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Продовжити на період до 2025 року строк виконання 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 (зі змінами).

2. Внести до Програми такі зміни:
2.1 У назві та тексті Програми слова та цифри «Програма розвитку 

місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018 -  2022 роки» замінити 
словами та цифрами «Програма розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 -  2025 роки».

2.2 Загальну характеристику Програми викласти у такій редакції згідно з 
додатком 1 до цього рішення.

2.3 Перший абзац розділу І «Загальні положення» викласти в такій 
редакції: «Реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади 
протягом останіііх років продемонструвала перші позитивні результати, 
зокрема: створення територіальних громад шляхом об’єднання, зростання 
надходжень місцевих бюджетів, наближення значної частини адміністративних 
послуг до громадян, відновлення соціальної інфраструктури в територіальних 
громадах».

2.4 Четвертий абзац розділу І «Загальні положення» викласти в такій 
редакції: «Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування,



ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії 
місцевого самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
1 квітня 2014 року № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні», Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 
року, затвердженої рішенням 38 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від 
24 червня 2015 року №  893, Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії 
Вінницької обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921 і 
спрямована на подальший розвиток місцевого самоврядування у Вінницькій 
області як важливої складової підвиш;ення ефективності публічного управління 
та становлення громадянського суспільства та забезпечення зростання 
соціально-економічного розвитку у територіальних громадах».

2.5 Перший абзац розділу IV «Мета Програми» викласти в такій редакції: 
«Програма розроблена з метою формування передумов та створення дієвого 
інструментарію для розвитку місцевого самоврядування у  Вінницькій області, 
підвищення ефективності роботи місцевих рад усіх рівнів та забезпечення 
зростання соціально-економічного 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»;
перший абзац викласти в такій редакції: « - проведення щорічних 

обласних конкурсів проектів 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»;

доповнити новими абзацами такого змісту:
« - сприяння формування самодостатніх і економічно незалежних 

територіальних громад з метою забезпечення зростання соціально- 
економічного розвитку у громадах»;

« - нагородження відзнаками обласного рівня».
2.7 У пункті 2 розділу V «Завдання та заходи»:
шостий абзац викласти в такій редакції: « - проведення урочистих заходів 

до державних та професійних свят, днів сіл, селищ та міст у територіальних 
громадах для підвищення ефективності діяльності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування, рівня інформованості громадян про їх діяльність».

2.8 Розділ VI Програми «Результативні показники» викласти у такій 
редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.

2.9 Розділ VIII «Очікувані результати» доповнити абзацом такого змісту:
« - покращення соціального та економічного рівня розвитку

територіальних громад».
2.10 Додаток 1 до Програми викласти в такій редакції згідно з додатком З 

до цього рішення.
2.11 Додаток 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  Додатку 2 до Програми вилучити з напряму 2 «Проведення заходів 
з розвитку місцевого самоврядування» заходи згідно з п. 2.7 «Організація 
навчального курсу для депутатів обласної Ради «Ефективна робота депутата» та 
п. 2.8 «Створення передумов та надання фінансової, інформаційної, 
консультативної та іншої підтримки діяльності Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної Ради» на 2022 рік.

2.13 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.

3. З Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 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» па 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» заходи 
«Призначення та виплата щорічних Премій облдержадміністрації та обласної 
Ради до Дня молоді за особливі досягнення в розвитку молодіжного руху» та 
«Призначення та виплата щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації 
та обласної Ради членам Президії Студентської Ради Вінниччини» 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 З 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 З 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, ЗО 
«Виплачувати стипендії обласної Ради та облдержадміністрації кращим учням 
закладів професійної освіти та студентам закладів вищої освіти» на 2022 рік.



10. Контроль за виконаньіям цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого 
самоврядування (Скальський В.В.) і& питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.). ^

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 29 жовтня 2021 року № 237

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» НА 2018 -  2025 РОКИ

1 Ініціатор розроблення 
Програми:

Вінницька обласна Рада

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

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

3 Розробник Програми Вінницька обласна Рада

4 Співрозробники Програми -

5 Відповідальний виконавець 
Програми

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

6 Учасники Програми Вінницька обласна Рада, районні, міські, селищні 
та сільські ради, структурні підрозділи 
Вінницької облдержадміністрації, Вінницька 
обласна асоціація органів місцевого 
самоврядування, 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, Вінницька 
обласна територіальна виборча комісія, 
Комунальна організація «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву»

7 Терміни реалізації Програми 2018-2025
7.1 Етапи виконання Програми 

(для довгострокових 
програм)

1 етап: 2018-2021
2 етап: 2022-2025

8 Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм)

Обласний бюджет, інші місцеві бюджети

9 Загальний обсяг фінансових 733 259 тис. грн



ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього

9.1 в тому числі бюджетних 
коштів

722 059 тис. грн

- 3 них коштів обласного 
бюджету

722 059 тис. грн

10 Основні джерела 
фінансування Програми

Кошти обласного бюджету, інших місцевих 
бюджетів, інші джерела, незаборонені 
законодавством

Заступник голови обласної Ради Д.ЧАЛЕНКО
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Додаток 2
до рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 29 жовтня 2021 року № 237

Результативні показники Програми 
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькііі області 

«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки

№
з/п

л
я 8 
еа Б  «  « я я

^  оН

%8
№Я"8аяч

О

сз

. 5  •== в3 «  і
м Й «Р а
№ се о
.5 ї  § 
м

І етап виконання 
Програми

II етап 
(2022- 
2025 
РР-)

Всього за 
період дії 
Програми 

(або до 
кінця дії 

Програми)

2018 2019 2020 2021
І Показники продукту Програми

1.1 Кількість проведених 
навчальних та 
інформаційних нарад, 
семінарів за участю 
територіальних громад

Од 10 10 15 20 25 115 185

1.2 Кількість проведених 
зустрічей органів влади 
3 представниками 
громадськості

Од 15 15 18 20 22 70 145

II Іоказники ефективності П рограми
2.1 Середня сума 

співфінансування 
партнерів на один 
проект

% 35 38 40 45 48 50 50

2.2 Середня щорічна сума 
співфінансування 
проекту із обласного 
конкурсу

тис
грн

150 180 190 200 220 300

ПІП оказники якості Прог рами
3.1 Кількість учасників 

обласних конкурсів 
проектів розвитку 
територіальних громад

од 690 750 780 800 220 1100 3650

3.2 Кількість заходів 
проведених 3 

громадами щодо 
можливостей 
співробітництва та 
фінансування 
локальних проектів

од 60 60 70 80 63 252 525

Заступник голови обласної Ради Д.ЧАЛЕНКО



Додаток З
до рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 29 жовтня 2021 року № 237

Ресурсне забезпечення Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області
«УСШШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 -  2025 роки

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

І етап * 
(2018-2021 рр.)

II етап виконання Програми
Всього 

витрат на 
виконання 
Програми2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

Обсяг ресурсів 
всього, в тому числі:

36540 179311 169821 172797 174790 733259

державний бюджет - - - - - -

обласний бюджет 36540 176511 167021 169997 171990 722059

кошти небюджетних 
джерел

- 2800 2800 2800 2800 11200

* загальна сума етапу

Заступник голови обласної Ради Д.ЧАЛЕНКО



Додаток 4
до рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 29 жовтня 2021 року № 237

Напрями діяльності та заходи на 2022 - 2025 роки 
до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 

«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки

№

з/
п

Назва напряму
ДІЯЛЬНОСТІ

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
викона

ння
заходу

Виконавці Джерела
фінан

сування

Орієнтовні 
обсяги фінансових ресурсів, 

тис. грн, у тому числі за 
роками

2022 2023 2024 2025

Очікувані
результати

Розвиток
територіальних
громад

1.1 Проведення 
конкурсу Вінницької 
обласної Ради 
«Комфортні 
Громади»

Щороку Вінницька обласна, 
районні, міські, 
селишні, сільські, 
ради, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдерлшдміністрації. 
Вінницька обласна 
асоціація органів 
місцевого 
самоврядування. 
Комунальна 
організація 
«Обласний фонд 
сприяння інвестиціям 
та будівництву»

Обласний
бюджет

40000 42000 43000 45000 Інноваційний 
підхід до 
вирішення питань 
розвитку 
територіальних 
громад з боку 
органів місцевого 
самоврядування, 
підвищення якості 
надання публічних 
послуг населенню 
відповідної 
території

1.2 Співфінансування 
органів місцевого 
самоврядування 
області - переможців 
Всеукраїнських,_____

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

Обласний
бюджет

1000 1000 1000 1000 Підтримка 
активності громад 
у залученні 
додаткових 
позабюджетних



міжнародних, 
обласних, районних 
конкурсів, 
спрямованих на 
розвиток 
територіальних 
громад за рахунок 
коштів обласного 
бюджету

1.3 Надання 
фінансової, 
інформаційної, 
консультативної та 
іншої підтримки для 
функціонування 
Агенції регіонального 
розвитку Вінницької 
області

1.4 Проведення 
конкурсу Вінницької 
обласної Ради 
«Громада кращого 
довкілля»

Щороку

2022
2025

облдержадміністрації

Вінницька обласна 
Рада, Агенція 
регіонального 
розвитку Вінницької 
області

Вінницька обласна, 
районні, міські, 
селищні, сільські, 
ради, ВОКСЛП 
«Віноблагроліс»

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Інші
джерела

1300

2000

2800

1300

2000

2800

ІЗОО

2000

2800

1300

2000

2800

коштів для
вирішення
нагальних,
актуальних
проблем
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
Прогресивний
підхід до
екологічного
розвитку
територіальних
громад,
покращення стану 
довкілля в 
територіальних 
громадах



1.5 Нагородження 
відзнаками обласного 
рівня

1.6 Проведення 
форуму «Інвестуй у 
Вінниччину»

1.7 Забезпечення 
виплати стипендій 
обласної Ради та 
облдержадміністрації 
провідним
спортсменам області з 
олімпійських, 
паралімпійських і 
дефлімпійських видів 
спорту______________
1.8 Забезпечення 
надання одноразової 
грошової винагороди

2022
2025

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада

Вінницька обласна 
Рада

2022
2025

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада, структурний 
підрозділ Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідалььшй за 
фізичну культуру і 
спорт

Вінницька обласна 
рада, структурний 
підрозділ Вінницької

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

1750

200

1876

300

1750

200

2063

300

1750

200

2270

1100

1750

200

2497

350

Підтримка та
мотивація
розвитку
місцевого
самоврядування і
зростання
соціально-
економічних
показників в
територіальних
громадах_______
Презентація
інвестиційного
потенціалу
області.
Створення умов 
для залучення 
вітчизняних та 
міжнародних 
інвесторів у 
Вінницьку область
Підтримка
провідних
спортсменів,
розвиток спорту в
громадах, підняття
спортивного
престижу.

Підтримка
провідних
спортсменів,



за ВИСОКІ спортивні 
результати на 
міжнародних 
змаганнях 
спортсменам та їх 
тренерам_________
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___________
1.10 Надання 
грошової винагороди 
за тематикою, 
визначеною 
відповідно до 
Положення про 
гранти для закладів 
вищої освіти

2022
2025

2022
2025

облдержадміністрації 
відповідальний за 
фізичну культуру і 
спорт

Вінницька обласна
Рада,
структурний підрозділ 
Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідальний за 
фізичну культуру і 
спорт, відділення 
Національного 
Олімпійського 
Комітету України 
Вінницької області

Вінницька обласна 
Рада,
КО «Центр 
матеріально- 
технічного та 
інформаційного 
забезпечення 
закладів освіти 
області», заклади 
вищої освіти

Обласний
бюджет

378 416

Обласний
бюджет

300

457 503

300 300

розвиток спорту в 
громадах, підняття 
спортивного 
престижу.

Підтримка
провідних
спортсменів,
розвиток спорту в
громадах, підняття
спортивного
престижу.

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



1.11 Надання 
грошової винагороди 
за тематикою, 
визначеною 
відповідно до 
Положення про 
гранти для закладів 
фахової передвищої 
освіти

1.12 Надання 
грошової винагороди 
за тематикою, 
визначеною 
відповідно до 
Положення про 
гранти для закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної') освіти

2022
2025

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада,
КО «Центр 
матеріально- 
технічного та 
інформаційного 
забезпечення 
закладів освіти 
області», заклади 
передвишої освіти

Вінницька обласна 
Рада,
КО «Центр 
матеріально- 
технічного та 
інформаційного 
забезпечення 
закладів освіти 
області», заклади 
професійної 
(професійно- 
технічної”) освіти

Обласний
бюджет

300

Обласний
бюджет

300

300

300

300 300

300 300

технологій в 
управлінську та 
освітню 
діяльність.
Сприяння 
розвитку освіти в 
громадах. 
Фінансова 
підтримка 
навчальних 
закладів області, 
що надається з 
метою реалізації 
проектів у сфері 
розробки та 
застосуваніїя 
інформаційних та 
інноваційних 
технологій в 
управлінську та 
освітню діяльність
Сприяння 
розвитку освіти в 
громадах. 
Фінансова 
підтримка 
навчальних 
закладів області, 
що надається з 
метою реалізації 
проектів у сфері 
розробки та 
застосування 
інформаційних та



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)

1.14 Призначення та 
виплата щорічних 
Премій обласної 
Ради та
облдержадміністрації 
до Дня молоді за 
особливі досягнення в 
розвитку
молодіжного руху
1.15 Створення 
методичних та 
інформаційних 
матеріалів,

2022
2025

2022
2025

2022
2025

Вінницька обласна
Рада,
КО «Центр 
матеріально- 
технічного та 
інформаційного 
забезпечення 
закладів освіти 
області», заклади 
загальної середньої, 
дошкільної та 
позашкільної 
освіти (в т.ч. 
заклади міської та 
сільської 
місцевості)

Вінницька обласна 
Рада, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації, 
КЗ «Вінницький 
обласний молодіжний 
центр «Квадрат», 
сільські, селищні та 
міські ради__________

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Вінницька обласна 
Рада, КЗ «Вінницький 
обласний молодіжний 
центр «Квадрат»,

Обласний
бюджет

400

120

50

400

130

70

400

140

90

400

150

100

інноваційних 
технологій в 
управлінську та 
освітню діяльність
Сприяння 
розвитку освіти в 
громадах. 
Фінансова 
підтримка 
навчальних 
закладів області, 
що надається з 
метою реалізації 
проектів у сфері 
розробки та 
застосування 
інформаційних та 
інновадійних 
технологій в 
управлінську та 
освітню діяльність
Розвиток
молодіжного руху 
в територіальних 
громадах

Популяризація 
діяльності органів 
місцевого 
самоврядування в



виготовлення та 
розміщення 
соціальних роликів, 
реклами щодо 
реалізації молодіжної 
політики в 
територіальних 
громадах

сільські, селищні та 
міські ради

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 
облдержадміністрації, 
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 
облдержадміністрації, 
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

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



громадах 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



1.21 Виплата 
щорічних премій та 
стипендій обласної 
Ради та
облдержадміністрації: 
митцям галузі 
культури, 
письменникам 
Вінниччини, кращим 
студентам вищих 
мистецьких 
навчальних закладів
1.22 Виплата 
щорічних премій 
обласної Ради: 
імені
Степана Руданського; 
Михайла 
Коцюбинського; 
Миколи Леонтовича

1.23 Виплата 
щорічних грошових 
премій обласної Ради 
педагогам та 
учнівській молоді 
закладів освіти, 
майстрам та учням 
професійно-технічних 
навчальних закладів, 
педагогам, 
викладачам й

2022
2025

2022
2025

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада, структурний 
підрозділ Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідальний за 
розвиток культури

Вінницька обласна 
Рада, структурний 
підрозділ Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідальний за 
розвиток культури

Вінницька обласна 
Рада, структурний 
підрозділ Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідальний за 
даний напрямок

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

228

120

399

240

140

402

260

160

410

280

180

420

М 0Л 0Д1Ж Н И И  центр 
«Квадрат»
Розвиток сфери 
культури у 
територіальних 
громадах. 
Матеріальна 
підтримка митців 
та творчих 
працівників 
області

Вшанування 
пам'яті видатних 
земляків та 
популяризація їх 
творчості в 
територіальних 
громадах

Щорічне 
стимулювання 
шляхом 
преміювання 
педагогів та учнів 
позашкільних, 
закладів загальної 
середньої освіти, 
педагогів, 
майстрів та учнів 
професійно-_____



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»

1.24 Виплата 
стипендій обласної 
Ради кращим учням 
закладів професійної 
освіти та студентам 
закладів вищої освіти

1.25 Проведення 
заходів щодо 
створення нових 
підприємств на 
інвестиційно-

2022
2025

2022

Вінницька обласна 
Рада, структурний 
підрозділ Вінницької 
облдержадміністрації 
відповідальний за 
даний напрямок

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

950

2500

950 950 950

технічних 
навчальних 
закладів, 
педагогів, 
викладачів й 
студентів вищих 
навчальних 
закладів І-ІУ 
рівнів акредитації, 
популяризація 
здобутків 
обдарованої 
молоді, кращого 
педагогічного 
досвіду роботи з 
нею.
Щорічне 
стимулювання, 
шляхом виплати 
стипендії обласної 
Ради та 
формування і 
впровадження 
системи 
соціальної 
підтримки і 
заохочення 
обдарованої 
молоді
Реалізація 
інвестиційного 
потенціалу 
територіальних 
громад області



привабливих ділянках 
територіальних 
громад Вінницької 
області
1.26 Призначення та 
виплата щомісячних 
іменних стипендій 
обласної Ради та 
облдержадміністрації 
членам Президії 
Студентської Ради 
Вінниччини
1.27 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

2022
2025

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

150

14000

150

14000

150

14000

150

14000

Щомісячне 
стимулювання, 
шляхом виплати 
стипендії. 
Підтримка і 
заохочення 
обдарованої 
молоді
Підвищення 
соціального 
захисту мешканців 
територіальних 
громад. Підтримка 
громадян області, 
які тривалий час 
хворіють та у 
сім’ях яких 
склалися (з 
незалежних від 
них причин) 
обставини, 
внаслідок яких 
вони потребують 
грошової 
допомоги

Проведення 
заходів з 
розвитку 
місцевого 
самоврядування

2.1 Проведення 
засідань круглих 
столів, семінарів, 
українських, 
міжнародних та

Щороку Вінницька обласна 
Рада, Вінницька 
обласна асоціація 
органів місцевого 
самоврядування

Обласний
бюджет

310 310 310 310 Зростання 
інвестиційного та 
економічного 
потенціалу 
області.



обласних науково- 
практичних 
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 
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 протокольно- 
публічних заходів за 
участю представників 
місцевого 
самоврядування, 
громадськості_______

Просування на 
міжнародному 
державному та 
міжрегіональному 
рівні позитивного 
іміджу Вінницької 
області

2.2 Висвітлення 
діяльності депутатів

Постійно Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

350 360 370 380 Створення 
прозорої системи



обласної Ради, 
постійних комісій та 
керівництва обласної 
Ради, реалізації 
обласних програм в 
електронних, 
друкованих та інших 
засобах масової 
інформації_________
2.3 Придбання та 
розроблення, видання 
друкованої продукції 
та методичних 
посібників за участю 
фахівців та 
науковців

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

2.5 Забезпечення 
участі керівництва, 
депутатів 
обласної Ради у 
проведенні_______

Щороку

Щороку

Щороку

Вінницька обласна 
Рада

Вінницька обласна 
Рада

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

100

2150

300

100

2300

300

100

2500

300

100

3000

300

для прийняття 
управлінських 
рішень органами 
місцевого 
самоврядування, 
підвищення довіри

Науково-
методичне
забезпечення
діяльності органів
та посадових осіб
місцевого
самоврядування.
Поширення
інформації про
органи місцевого
самоврядування
Підвищення
авторитету органів
місцевого
самоврядування,
культурного
розвитку
територіальних
громад

Мотивація 
професійної 
діяльності 
посадових осіб 
місцевого



загальнодержавних, 
професійних свят, 
відзначенні пам'ятних 
та ювілейних дат 
області, участь у 
заходах в районах, 
містах, селищах, 
селах області, на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях 
(придбання 
презентаційної 
продукції, дипломів, 
грамот, подяк, 
сувенірної, 
друкованої, 
квіткової продзтсції, 
інших цінних 
подарунків, вінків, 
тощо)_______________
2.6 Участь у роботі 
Української асоціації 
районних та обласних 
рад. Вінницької 
обласної асоціації 
органів місцевого 
самоврядування

2.7 Організація 
заходів з обміну 
досвідом між 
органами місцевого

Щороку

Щороку

Вінницька обласна 
Рада

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

1650

520

1650

520

1650

520

1650

520

самоврядування, 
поширення 
позитивного 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування 
всіх рівнів

Вивчення, 
узагальнення та 
поширення 
передового 
вітчизняного та 
міжнародного 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування
Впровадження 
позитивного 
управлінського 
досвіду інших



самоврядування 
Вінницької області та 
інших областей. 
Міжрегіональна та 
міжнародна співпраця 
з питань місцевого 
регіонального 
розвитку

органів місцевого 
самоврядування

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 
підпорядкування та 
інших закладів 
охорони здоров’я 
комунальної 
власності, які надають 
вторинну, третинну 
(спеціалізовану) 
медичну допомогу на 
території громад 
Вінницької області

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада, сільські, 
селищні та міські 
ради, структурний 
підрозділ Вінницької 
облдержадміністрації 
у галузі охорони 
здоров’я, комунальні 
некомерційні 
підприємства охорони 
здоров’я. Комунальна 
організація 
«Обласний фонд 
сприяння інвестиціям 
та будівництву»

Обласний
бюджет

10000 10000 12000 15000 Покращення 
матеріально- 
технічної бази для 
закладів обласного 
підпорядкування, 
інших закладів 
охорони здоров’я 
комунальної 
власності, які 
надають вторинну, 
третинну 
(спеціалізовану) 
медичну допомогу 
на території 
громад області

2.9 Реалізація інших 
соціально- 
економічних заходів,

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

50000 50000 50000 50000 Забезпечення 
зростання 
соціальних та



пов язаних з 
розвитком місцевого 
самоврядування у 
Вінницькій області
2.10 Офіційне 
опублікування рішень 
сесій обласної Ради, 
заяв і коментарів 
керівництва обласної 
Ради в засобах 
масової інформації

2.11 Матеріально- 
технічне забезпечення 
підготовки та 
проведення виборів. 
Забезпечення 
діяльності 
територіальної 
виборчої комісії у 
період поза виборчим 
процесом __________

Постійно

2022 -

2025

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

Вінницька обласна 
Рада, Управління 
спільної комунальної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області, Вінницька 
обласна територіальна 
виборча комісія

Обласний
бюджет

600

55

620 640

55 55

650

55

економічних 
показників у 
громадах

Створення 
прозорої системи 
для прийняття 
управлінських 
рішень органами 
місцевого 
самоврядування, 
підвищення довіри
Забезпечення 
діяльності 
територіальної 
виборчої комісії

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

3.1 Розміщення 
інформаційних 
повідомлень, 
оголошень щодо 
управління майном, 
приватизації, оренди, 
проведення конкурсів 
щодо заміщення 
вакантних посад, 
керівників об’єктів 
спільної власності 
територіальних______

Щороку Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

ЗО ЗО ЗО ЗО Оперативне 
розв’язання 
завдань з 
управління 
об’єктами спільної 
власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області



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
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
3.4 Поточні та 
капітальні ремонти в 
адміністративних 
приміщеннях, що 
знаходяться на 
балансі управління

Щороку

2022 -

2025

2022 -

2025

Вінницька обласна 
Рада

Вінницька обласна 
Рада, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації

Вінницька обласна 
Рада, Управління 
спільної комунальної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

80

16000

Обласний
бюджет

18490

100

18000

9220

120

20000

5870

120

20000

2370

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

Забезпечення 
розвитку та 
стабільної роботи 
об’єктів права 
спільної власності 
територіальних 
громад

Забезпечення 
належного стану 
об’єктів 
комунальної 
власності



Впровадження
сучасних
електронних
технологій в
процес
підготовки і
проведення
засідань
постійних
комісій,
пленарних
засідань та
діяльності
депутатів
обласної Ради

спільної комунальної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області

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

2022
2025

області. Комунальна 
організація 
«Обласний фонд 
сприяння інвестиціям 
та будівництву»

Вінницька обласна 
Рада, Управління 
спільної комунальної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації. 
Комунальна 
організація 
«Обласний фонд 
сприяння інвестиціям 
та будівництву»

Обласний
бюджет

500 500 300 300 Розробка
програмного 
забезпечення для 
проведення 
пленарних 
засідань з 
урахуванням 
сучасних 
електронних 
технологій. 
Формування бази 
даних проектів 
рішень, які 
виносяться на 
розгляд пленарних 
засідань обласної 
Ради

Впровадження 
технологій е- 
урядування в 
органах 
місцевого 
самоврядування

5.1 Розвиток системи 
електронного 
документообігу у 
Вінницькій обласній 
Раді, модернізація 
інформаційно- 
телекомунікаційних 
систем

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

500 250 200 200 Забезпечення 
ефективного 
впровадження 
системи 
електронного 
документообігу, 
яка дозволить 
удосконалити та 
підвиш;ити рівень 
контролю, якості 
та строків_______



виконання
документів

Комплексна 
система захисту 
інформації для 
серверів, які 
використо
вуються для 
обробки 
інформації в 
системі 
голосування 
«Рада-В», 
отримання і 
періодичне 
підтвердження 
атестату 
відповідності 
програмно- 
технічного 
комплексу 
системи 
голосування 
«Рада-В»

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

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

100 50 50 50 Забезпечення
захисту
внутрішніх даних

Розвиток 
комунікації в 
органах 
місцевого 
самоврядування

7.1 Організація 
заходів щодо 
проведення престурів

2022
2025

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

180 180 180 200 Висвітлення 
громадсько- 
політичного, 
соціально- 
економічного та 
культурного життя 
області і
діяльності органів
місцевого
самоврядування



7.2 Замовлення і 
виготовлення 
соціальної рекламної 
продукції, банерів, 
постерів, створення 
промоційних та 
іміджевих роликів, 
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 
самоврядув ання

7.3 Проведення 
обласних конкзфсів 
журналістських робіт 
з тематики місцевого 
самоврядування, 
розвитку та історії 
області

7.4 Підвищення 
фахового рівня

2022
2025

2022 -

2025

2022-

2025

Вінницька обласна 
Рада

Вінницька обласна 
Рада, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

400

150

120

400

150

120

400

150

120

500

200

150

Покращення 
поінформованості 
населення про 
діяльність органів 
місцевого 
самоврядування

Визначення 
переможців та 
нагородження їх у 
номінаціях 
грошовими 
преміями. 
Стимулювання 
журналістів до 
висвітлення тем 
щодо роботи 
органів місцевого 
самоврядування
Підвищення 
фахового рівня.



Працівників органів 
місцевого 
самоврядування, 
відповідальних за 
взаємодію зі ЗМІ та 
громадськістю, 
журналістів 
(проведення 
семінарів, тренінгів)

поглиблення знань
та навичок в
інформаційній
роботі 3 метою
дотримання
журналістських
стандартів

7.5 Проведення 
інформаційних 
кампаній з актуальних 
питань розвитку 
області

2022-
2025

Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

100 100 100 150 Покращення
поінформованості
жителів
Вінниччини про 
діяльність органів 
місцевого 
самоврядування

7.6 Висвітлення 
заходів 3 відзначення 
90-річчя заснування 
Вінницької області

2022 Вінницька обласна 
Рада

Обласний
бюджет

150 Популяризація 
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

Обласний
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

Обласний
бюджет

1000 40 40 40 Відкритість і 
прозорість 
діяльності 
обласної Ради

7.9 Створення прес- 2022 Вінницька обласна Обласний 900 Відкритість і



майданчика у 
приміщенні 
Вінницької обласної 
Ради

Рада бюджет 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

Обласний
бюджет

130 130 130 160 Дослідження 
громадської думки 
про ініціативи 
обласної Ради, її 
публічність та 
відкритість

8 Створення
сприятливих
умов для
розвитку
громадянського
суспільства

8.1 Підтримка на 
конкурсних засадах 
проектів і заходів 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
громадських 
організацій та 
професійних спілок

2022-
2025

Вінницька обласна 
Рада, структурні 
підрозділи Вінницької 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

1200 1200 1200 1200 Сприяння розвитку 
громадського 
простору в області

ВСЬОГО 179311 169821 172797 174790

Заступник голови обласної Ради Д.ЧАЛЕНКО



Додаток 5
до рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання 

від 29 жовтня 2021 року № 237

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 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
викона

ння
заходу

Виконавці Джерела
фінан

сування

Орієнтовні 
обсяги фінансових ресурсів, 

тис. гри, у тому числі за 
роками

Очікувані
результати

2018 2019 2020 2021 2022
2 Проведення 

заходів 3 
розвитку 
місцевого 
самоврядування

2.10 Нагородження 
відзнаками обласного 
рівня

2021 Вінницька 
обласна Рада

Обласний
бюджет

170 Підтримка та 
мотивація розвитку 
місцевого 
самоврядування і 
зростання соціально- 
економічних 
показників в 
територіальних 
громадах

Заступник голови обласної Ради Д.ЧАЛЕНКО


