
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №268

26̂ іистопад^2021 р. 14 сесія 8 скликання

Про затвердження положень

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Проірами розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
«УСПТТПНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» (далі Програма), 
затвердженої рііпенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 201 7 
року № 515 (зі змінами), враховуючи висновки постійних комісій обласіюї 
Ради, обласна Рада ВИРПЇ1ИЛА:

1. Затвердити Положення про надання одноразової гронювої 
винагороди за високі спортивні результати }іа міжріародних змаганнях 
спортсменам та їх тренерам згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про гранти для закладів вищої освіти, 
фахової нередвиїцої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 
загальної середньої, дошкільної та позапікільної освіти (у г.ч. заклади міської 
та сільської місцевості) згідно з додатком 2.

3. Затвердити П о л о ж с н і і я  про встановлення щорічних премій та 
стипендій обласної Ради та облдержадміністрації митцям галузі культури, 
письменникам Вінниччини, кращим студентам вищих мистецьких 
навчальних закладів згідно з додатком 3.

4. Затвердити П о л о ж є і і н я  про встановлення щорічних премій обласної 
Ради імені Степана Руданського згідно з додатком 4.

5. Затвердити Положення про встановлення щорічних премій обласної 
Ради імені Михайла Коцюбинськоі'о згідно з додатком 5.

6. Затвердити Положення про встановлення щорічних премій обласної 
Ради імені Миколи Лсонтовича зі ідно з додатком 6.

7. Затвердити Положення про встановлення щорічних грошових премій 
обласної Ради педагогам та учнівській молоді закладів освіти, майстрам га 
учням професійно-технічних навчальних закладів, недаїоіам, 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 
«1'аланти Поділля» згідно з додатком 7.

8. Затвердити Положення про виплати стипендій обласної Ради кращим 
учням закладів фахової нередвищої освіти, професійної (професійно- 
технічної) освіти та студентам закладів вищої освіти згідно з додатком 8.

9. Затвердити Положення про конкурс Вінницької обласної Ради 
«Громада кращого довкілля» з г і д ї і о  з додатком 9.

10. Затвердити Положення про Обласний конкурс журналістських 
робіт «Кращі практики місцевого самоврядування» згідно з додатком 10.

11. І^изнати такими, що втратили чинність:
- додаток 5 до рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 

2021 року № 76 «Про затвердження Положення про гранти Вінницької 
обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації»;

- рішення 5 сесії обласної Ради 6 скликання від 29 квітня 2011 року № 
105 «Про встановлення стипендій обласної державної адміністрації та 
обласної Ради учням професійно технічних навчальних закладів, студентам 
виїцих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації»;

~ рішення 12 сесії обласної Ради 4 скликання від 28 квітня 2004 року 
№587 «Про персональні стипендії обласної Ради та обласної державної 
адміністрації в галузі культури і мистецтва» та №? 588 « Про встановлення 
творчих стипендій письменникам Вінниччини» з додатками до рішень;

- рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року 
№185 «Про затвердження Положення про порядок надання іропювої 
винагороди за особливий внесок у розвиток спорту в Україні і Вінницькій 
області» з додатком до рішення;

- рішення 11 сесії обласної Ради 6 скликання від 27 квітня 2012 року 
№324 «Про призначення стипендій обласної державної адміністрації та 
обласної Ради сіюртсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди 
України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських 
видів спорту, членам збірних команд України» з додатком до рішення;

- рішення 10 сесії обласної Ради обласної Ради 5 скликання від 28 
березня 2007 року № 240 „Про встановлення персональних стипендій обласної 
Ради та обласної державної адміністрації для ветеранів спорту“' (зі змінами);

- рішення 25 сесії обласної Ради 7 скликання від 12 жовтня 2017 року 
№500 «Про премію імені М.Д.Лсонтовича» з додатком до рішення (зі змінами).

- рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року 
№251 «Про Обласний конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади» з додатками до рішення (зі 
змінами).



12. Контроль за виконанням цього ріїнснпя покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, релііії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.), стратегічного розвитку, інвестицій, та місцевого 
самоврядування (Скальський В.В.), з ^ т а н ь  ^кономіки, фінансів та бюджету 
(Якубович І .А.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до рішення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26» листопада 2021 року №268

ПОЛОЖ ЕННЯ

про надання одноразової грошової винагороди за 
високі спортивні рсзультаз и на міжнародних змаганнях спортсменам та

їх тренерам

1. Загальні положення

1. Грошові винагороди за високі спорі ивні результати на 
міжнародних змаганнях надаються одноразово лише спортсменам та 
тренерам Вінниччини які покликані зберегти потенціал спортивігої і'алузі. 
Пріоритетність у виплаті грошових винагород надається олімпійським видам 
спорту.

2. Грошова винагорода надається Віїгггицькою обласггою Радого 
сіюртсмеїгам, які входять до складу збірггої комаггди України з виду споріу та 
зайняли відповідне місце на змаї'аггггях міжггародггоі'о рівня серед дорослих 
спортсменів, а також їх особистим тренерам.

3. Г рошова виггаг'орода надається лише за відповідний рсзулід ат лише 
в особистому заліку за участь в Олімпійських, Параігімнійських,
Дефлімігійських, Всесвітніх іграх, Всесвітній шаховій олімггіаді, а також 
переможцям і ггризерам чемпіонатів світу та Європи з визнаних в державі 
олімпійських видів спорту. В разі кількох результатів на одних змаїаігнях 
іронгова винаг'орода [гадається у розмірі за [іайвиший результат.

4. І 'р о то в а  винаї'орода налається Вінниціжою обігасгюю Радого 
треігерам-викладачам Вінниччини (особистому тренеру, першому ірсігсру), 
які підготовили учасників та призерів міжігародних змаг'ань, яким надається 
грогггова винаг’орода, в розмірі до 50 % від гронгової винаг'ороди спортсмену

вихованцю цього тренера.

2. Порядок надання і р о т о в о ї  винагороди

1. Кандидатури іга отримання грошової виггаг'ороди [гадаюті,ся 
ггрофільним структурним гггдрозділом обласггої державної адміггістрації [га 
розг'ляд комісії, створсгюї ггри обласній Раді (далі-Комісія обласної Ради) з 
врахуванням проггозигцй Федерацій з видів сггорту та орг'аггізацій 
фізкультургго-сггортивггоі'о сгірямувагіггя, в яких ггавчаготься (іграцюють) 
кагідидатури, чи за які виступаготь ці спортсмени (іреггсри).



2. О бов’язковою умовою для розгляду питання надання грошової 
винагороди с високі спортивні досягнення кандидата-снортсмена на 
змаганнях міжнародного чи свронейського рівня або високі спортивні 
досягнення ряду спортсменів на змаганнях міжнародного чи свронейського 
рівня для кандидата-тренсра, який є особистим тренером спортсмена.

3. Розміри грошових винагород та перелік кандидатів на їх 
отримання, за пропозиціями Комісії обласної Ради затверджуються 
розпорядженням голови обласної Ради.

4. Якщо за один результат винагороду отримують декілька 
спортсменів чи тренерів, то винагорода виплачується відповідно в рівній 
частині кожному.

5. В командних та ігрових видах програми винаїорода виплачусться 
пропорційно до кількісного складу учасників команди.

3. Кошти для оі римаїїия грошової винагороди

1. Кошти для отримання грошової винагороди передбачаються в 
обласному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області «УСПІІЛІПІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 
роки» зі змінами на відповідний рік.

2. Головним розпорядником коштів є Вінницька обласна Рада.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСІОК



Додаток 2
до рішення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26»листопада 2021 року №268

ПОЛОЖЕННЯ
про гранти для закладів вищої освіти, фахової передвиїцої освіти, 

професійної (професійно-технічної) 0 С В І 1  и, загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч. заклади міської га сільської

місцевості)

1. Це Положення визначає порядок надання закладам освіїи 
(дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно- 
технічної), вищої, фахової передвиїцої освіти) Вінницької області грошової 
винагороди на реалізацію проектів грантів обласної Ради.

Грант -- це фінансова підтримка навчальних закладів області, що 
надається з метою реалізації проєктів у сфері розробки та застосування 
інформаційних та інноваційних технологій в управлінську діяльність, 
освітній процес та  науково-пошукову роботу.

Гранти присуджуються у номінаціях:
заклади вищої освіти;
заклади фахової передвиїцої освіти;
заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч.
заклади міської та сільської місцевості).
Тематика грантів визначається щорічно постійно діючою Ржснертною 

радою (далі • Гкснертна рада), склад якої затверджується розпорядженням 
голови обласної Ради та опубліковується на сайті обласної Ради.

2. Для одержання гранту заклад освіти не пізніше 1 квітня 
поточного року, в якому проводиться конкурс на отримання ірантів, нодас в 
КО «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів 
освіти області» (далі Центр) проект, який складається з наступних 
документів:

заявка на участь, 
реєстраційна картка проекту, 
довідка-об’єктивка, 
опис проекту,
очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження, 
два рекомендаційних листи.
Форма зазначених документів розробляється Центром та 

затверджуються Нкспсртною радою. До реєстраційної картки проекту, яка 
заповнюється претендентом, вносяться основні відомості про проект.



Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мсту, етапи 
реалізації, необхідні ресурси, фінансові розрахунки, виконавців, очікувані 
результати, прогноз щодо ііодальїііої реалізації проекту та сферу його 
застосування.

Довідка-об’єктивка містить відомості про автора проекту, інформацію 
про його освіту, трудовий стаж тощо. Рекомендаційні листи містяіь 
обгрунтування необхідності реалізації проекту та визначають очікуваний 
ефект від йогю впровадження. Рекомендаційні листи видаються 
загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в 
установленому порядку.

3. Розгляд та оцінку проектів, висунення претендентів на отримання 
гранту здійснює Нксгіертна рада, яка формується з представників обласної 
Ради, облдержадміністрації. Вінницької академії неперервної освіти та 
провідних науковців закладів освіти області.

4. Організаційне забезпечення роботи Нкснертної ради здійснює 
відповідальний секретар, який є працівником Центру, та бере участь у 
засіданнях Експертної ради без нрава голосу.

5. Відповідальний секретар:
- здійснює приймання документів,
'  готує матеріали для розгляду на засідаїші;
- оформлює протоколи засідань.
6. Засідання Е'кспертної ради вважається правомочним у разі 

присутності на ньому більше половини від його затвердженого складу.
7. Рішення Експертної ради про висунення претендентів на 

одержання гранту ухвалюється на основі виставлених балів членами 
Експертної ради за 6 критеріями під чає презентації проектів керівниками на 
засіданнях. Критерії, за якими визначають переможців, їх кількісіь та 
максимальний бал, затверджуються членами Експертної ради за 
пропозиціями Центру.

8. Рішення вважається схваленим, якщо за ньоі'о проголосувало 
більше половини присутніх на засіданні членів Експертної ради.

9. Рішення про призначення грантів здійснюється відповідно до 
розпорядження голови обласної Ради за поданням Ежспсртної ради, яке 
опубліковується на офіційному веб-сайті обласної Ради.

10. Одержувач гранту укладає з відповідним структурним 
підрозділом облдержадміністрації (КО «ІДентр матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення закладів освіти області») договір, у якому 
визначаються порядок виплати гранту, здійснення контролю за виконанням 
договору та відповідальність сторін. Форма договору розробляється 
відповідним структурним ггідрозділом облдсржадміністрагнї та пог'оджується 
Експертною радою.

1Е Надані у виг'ігяді граігтІв конгти ггсрсраховуюіься в 
установленому порядку на рахунки, відкриті одержувачами іраггтіг^ у 
ЕУДКСУ у Вінницькій області чи відділенні банку.



12. Одержувач гранту іюдас звіт до КО «Центр матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області» про 
використання виділених коштів на реалізацію проекту у визначені договором 
строки для подальшого інформування обласної Ради. У разі використання 
коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, 
передбачену законодавством та доі овором.

13. Оподаткування коштів, одержаних як грант, здійспюггься в 
порядку визначеному законодавством.

Засіупник голови обласної Ради .  Ігор ІВЛСЮК



Додаток З
до ріііісііня 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26» листопада 2021 року №  268

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення щорічних премій іа  стипендий обласної Ради га 

облдержадміністрації митцям г алузі кульгури, письменникам Вінниччини, 
кращим студентам вищих мистецьких навчальних закладів

1. Загальні положення

1. Премії та стипендії обласної Ради та облдержадміністрації в галузі 
культури і мистецтв встановлюються щорічно для письменників, митців області 
та кращих студентів вищих мистецьких навчальних закладів, чия творчісіь 
здобула широке визнання і служить збагачсїшю духовності народу, а іакож  з 
метою соціального захисту та стимулювання їх творчої праці.

2. Порядок присудження стипендій

1. Пропозиції по каїїдидатурах на присудження щорічних премій та 
стипендій обласної Ради та облдержадміністрації подаються до І^інницького 
обласного центру народної творчості обласною організацією Національної 
спілки письменників України, обласним центром народної творчості, творчими 
спілками області, виїїщми мистецькими навчальними закладами, які після 
узагальнення подаються на розі'ляд комісії, створеною при обласній Ралі (далі 
Комісія обласної Ради). Перелік кандидатур для нагородження, розмір та 
кількість Премій затверджуються розпорядженням голови обласної Ради за 
пропозиціями Комісії обласної Ради, яке опубліковується на офіційному всб- 
сайті обласної Ради.

2. Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів 
здійснюється двічі на рік, через місяць після закінчення екзаменаційних сесій, 
за відмініїі успіхи у навчанні, участь у міжнародних та всеукраїнських 
конкурсах, вагомий внесок у творчу та науково-дослідницьку діяльнісіь 
навчального закладу, активну участь у громадському житті області і 
територіальних громад.

3. Засідання Комісії обласної Ради вважається правомочним, якщо на 
ньому присутня більше половини від його затвердженого складу.
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4. Рішення вважається схваленим, якщо за нього нроі'олосувало більше 
половини присутніх на засіданні членів Комісії обласної Ради.

3. Кошти для виїїлаї и щорічних премій га стипендій 
обласної Ради та облдержадмінісграиії та норяііокїх використання

1. Виплата щорічних премій та стипендій обласної Ради та 
облдержадміністрації здійснюється за рахунок та в межах коштів, передбачених 
в обласному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку місцевого 
самоврядування у І^інницькій області «УСІПІІІНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 
2018-2025 роки».

2. 1'оловним розпорядником коштів є відповідний структурний підрозділ 
Вінницької обласної державної адміністрації.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВЛСЮК
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Додаток 4
до рішення 14 сесії обласної
Ради 8 скликання
від «26»листоііада 2021 року №268

ПОЛОЖЕННЯ  
про встановлення щорічної премії обласної Ради 

імені Степана Руданського

Мета:
- збереження духовних традицій українського народу, формування 
національної свідомості;
- продовження національних традицій сатири і гумору;
- заохочегшя та підтримка літераторів, творчих колективів та виконавців, 
що популяризують творче надбання Степана Руданського;
- підтримка і популяризація творів сучасних українських письменників та 
творчих колективів.

І. Загальні положення

1. Щ орічна премія обласної Ради імені Степана Руданського с
Всеукраїнською (далі- Премія) та присуджується щороку в січні місяці під час 
проведення обласного свята сатири і гумору ім. С. Руданського.

2. На здобуття Премії висуваються твори иисьменників-сатириків і 
гумористів, у яких продовжуються творчі традиції Степана Руданського, а 
також дослідження про життя і творчість нисьменника-земляка, опубліковані 
протягом останніх трьох років. На Премію можуть претендувати аматорські 
колективи та окремі виконавці, які активно цроиаі'ують творчість Степана 
Руданського.

3. Лауреатом Премії або її дипломантом передбачено бути лише один
раз.

4. Премія не присуджується посмертно.
5. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у

значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
6. Вручення премії відбувається під час проведення обласного свята

сатири і г^умору ім. С. Руданськог'о.

II. Порядок проведення конкурсу

1. Ог’олошенггя ггро прийом документів, умови та порядок його 
проведення друкуготгюя у всеукраїнських газетах «Літературна Україна», 
«Слово просвіти» та на офіційному веб-сайті Вінницької обласної Ради.
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2. Кандидатів на здобуття Премії можуть висувати орі'аиізації, установи, 
творчі спілки, оргаїїізації, установи, навчальні заклади, редакції газет і 
журналів, громадські об ’єднання. За достовірність поданої інформації 
відповідають керівники цих установ та претенденти.

3. На здобуття Премії щороку, що передує проведенню конкурсу, з 1 
вересня по 1 грудня до Вінницького обласного центру народної творчості 
подається заявка на здобуття щорічної премії обласної Ради імені Степана 
Руданського відповідно до додатку до Положення про встановлення щорічної 
премії обласної Ради імені Степана Руданського та конкурсні роботи:

- коротка характеристика твору;
- від композиторів - аудіо/відео запис заверіїїених музичних творів, 

клавір, партитур;
- від колективів - цифрові відеозаииси концертних програм (2-3 твори), 

відгуки преси щодо виступів, супутні фотографії (за наявності);
- від письменників - видання, пов’язане з життям і творчістю 

С.Руданського (художні книги, статті, нариси, есе, наукові розвідки, тощо);
- ксерокопії публікацій/віді'уків у засобах масової інформації рецензії (за 

наявності).
4. Якщо подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 

З цього розділу, або подані після закінчення встановленого строку, то закі 
документи не розглядаються та повертаються із зазначенням причини 
повернення.

5. При усуненні недоліків документи можуть бути подані до Вінницького 
обласного центру народної творчості повторно до визначеної в оі олоніенні дати 
про проведення конкурсу.

НІ. Журі з присудження Премії

1. з  метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення його 
переможців утворюється журі з присудження щорічної премії обласної Ради 
імені Степана Руданського (далі - Журі). Персональний склад Журі 
затверджується розпорядженням голови Вінницької обласної Ради.

2. Журі у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів 
України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим 
Положенням.

3. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, 
прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, 
об’єктивності та обгрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення 
до претендентів на здобуття Премії.

4. Члени Журі здійснююі'ь свої повноваження на громадських засадах. 
Журі очолює голова, який має одного заступника.

Основною формою роботи Журі с засідання, яке проводить іолова Журі 
або за його дорученням заступник г олови.
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5. Журі відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює відбір творів;
- приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює відповідальний 
секретар Журі, який є працівником структурного підрозділу 
облдержадміністрації та бере участь у засіданнях Журі без права голосу.

Відповідальний секретар:
- здійснює приймання наданих Віїшицьким обласним центром народної 

творчості документів, зазначених у пункті З розділу II цього І Іоложення;
- готує матеріали для розгляду на засіданні;
- забезпечує виконання доручень голови Журі або його заступника у разі 

відсутності;
- оформлює протоколи засідань.
7. Розмір Премій та перелік переможців затверджується розпорядженням 

голови обласної Ради, за пропозиціями Журі.

IV. Прикінцеві положення

1. Журі, після закінчення прийому документів, проводить конкурс та 
визначає лауреатів Премії.

2. Засідання Журі вважається правомочним, якщо на ньому присутні 
більше половини від його затвердженого складу.

3.Рішення про присудження премії приймається Журі шляхом таємного 
голосування окремо по кожному напряму.

4. Рішення вважається схваленим, якщо за нього нроі'олосувало більше 
половини присутніх па засіданні членів журі.

5. Якщо в результаті голосування жоден претендент не набрав більшості 
голосів, Журі приймає рішення про повторне голосуїшппя.

Для повторного голосування включаються івори (виступи) двох 
претендентів, які одержали найбільшу кількість голосів під час першого 
голосування.

Якщо за результатами повторного голосування жоден претендент не 
набрав більше половини голосів членів журі, голос головуючого на засіданні є 
ухвальним.

6. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії бере участь ийр  
близької особи члена Журі, такий член журі не бере участі в роботі Журі 
протягом усіх етапів конкурсу.

7. Кожен член журі зобов’язаний не допускати конфлікт інтересів під час 
проведення конкурсного відбору.

Якщо член журі має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про 
це Журі перед початком засідання.

8. Рішення Журі оформлюється протоколом, який ніднисується 
головуючим на засіданні Журі та відповідальним секретарем.
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9. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата 
щорічної Всеукраїнської премії обласної Ради імені Степана Руданськоі'о, 
вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

10. Премія присуджується на підставі розпорядження голови Вінницької 
обласної Ради за поданням Журі. Виплата грошової винагороди здійснюється 
шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установах 
банків та/або через відділення поштового зв’язку.

11. Інформація про нагороджених опубліковується на офіційному веб- 
сайті обласної Ради.

V. Кошти для виплати щорічної премії обласної Ради га порядок їх
використання

1. Виплата щорічної премії обласної Ради здійснюється за рахунок та 
в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів 
Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСІІ1ІІІ11І 
СИЛЫ II ГРОМ АДИ» на 2018-2025 роки».

2. Головним розпорядником коштів є ІЗінницька обласна Рада.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК
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Додаток до Положення 
про встановлення 
щорічної премії обласної 
Ради імені Степана 
Руданського 
(нункі З розділу II)

Заявка
на здобуїтя щорічної премії обласної Ради 

імені Степана Руданського

1. Письмова згода претендента на висування його музичного
твору/концертної проі'рами/матеріалів на здобуття Премії та згода на обробку 
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних».

2. Коротка творча біографія претендента за підписом керівника 
підприємства, установи, організації, який рекомендує претендента (додаються 
2-3 кольорові фото колективу та керівника/претендента в форматі ірк).

3. Прізвище, ім'я, по батькові керівника колективу, інформаційна довідка 
про претендента (дата народження, інформація про громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, 
контактний телефон та адреса електронної ноніти чи інший засіб зв’язку, 
ксерокопія документу, що посвідчує особу та документа про присвоєння 
реєстраційного нора облікової картки платника податків).

4. Назва твору чи концертної програми/ музичних творів/доробок
І.

.3.
5. Рекомендаційні листи (за наявності).

Підтвердж ую, що з умовами участ і озиаиомлеиии(а) і зобов 'язуюсь їх 
виконувати

(лата) (пілііис)



Додаток 5
до ріітіеііня 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
ві;г «26» листогіада2021 року №268

ПОЛОЖ ЕННЯ  
про встановлення щорічної літературної премії 
обласної Ради імені Михайла Коцюбинського

Мета;
- збереження духовних традицій українського народу, формування
національної свідомості;
~ підтримка письменників, що популяризують творче надбання Михайла
Коцюбинського;
- підтримка та популяризація творів сучасних українських письменників.

Е Загальні положення

1. Щ орічна літературна премія обласної Ради імені Михайла 
Коцюбинського є Всеукраїнською (далі - Премія) та присуджується щороку у 
вересні місяці до дня народження Михайла Коцюбинського.

2. Премія передбачає п ’ять номінацій: «Художня проза», «Поезія», 
«Науково-популярна література», «Дитяча література» та «Художній 
переклад».

На здобуття Премії у иеріній номінації «Художня проза» можуть 
претендувати автори талановитих романів, повістей, книжок, оповідань, новел, 
драматичних творів. У другій номінації «Поезія» - автори поетичних збірок, у 
яких відображено гуманістичні ідеали, одвічне прагнення народу до свободи, 
звеличено красу рідної землі та людських помислів. У третій номінації 
«Науково-популярна література» право на здобуття Премії дістають дослідники 
мистецтва слова автори монографій, розвідок, мемуарів, публіцистики, 
критичних есеїв, літературно-краєзнавчих нарисів, редактори упорядники 
літературних видагіь. Па здобуття Премії у четвертій номінації «Дитяча 
література» претендують автори художніх творів для дітей та юнацтва та про 
дітей та юнацтво. У п ’ятій номінації «Художній переклад» можузь 
претендувати майстри перекладу українською з іноземних мов видатних творів 
світової літератури та/або з української на іноземні мови. Гвори повинні 
відзначатись високим рівнем, відображати іуманістичні цінності.

3. иДороку премія присуджується лише одному автору у кожній 
номінації. Премія не присуджується посмертно.

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у 
значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».



ТІ. Порядок проведення конкурсу

1. Оголошення про прийом документів, умови та порядок його 
проведення друкуються у всеукраїнських газетах «Літературна Україна», 
«Слово просвіти» та на офіційному всб-сайті Вінницької обласної Ради.

2. Кандидатів на здобуття Премії можуть висувати творчі спілки, 
оріанізації, установи, навчальні заклади, редакції газет і журналів, громадські 
об ’єднання. За достовірність поданої інформації відповідають керівники цих 
установ та претенденти.

3. На здобуття Премії щороку з 1 травня по 15 червня до Вінницької 
обласної організації Національної спілки письменників України подається 
заявка на здобуття Премії відповідно до додатку до Положення про 
встановлення щорічної Всеукраїнеької премії імені Михайла Коцюбинського та 
конкурсні роботи:

- коротка характеристика твору;
- твір у п ’яти примірниках, що вийшов друком у книжковому форматі за 

останні три роки;
- ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на 

представлений твір та рецензії (за наявносгі).
4. Якщо подані документи не відповідаготь вимогам, визначеним у пункті 

З цього розділу, або їх подання здійснено після закінчення встановленого 
строку, такі документи не розглядаються та повертаються із зазначенням 
причини повернення.

При усуненні недоліків документи можуть бути подані до Вінницької 
обласної організації Національної спілки письменників України повторно до 
визначеної в оголошенні дати про проведення конкурсу.

III. Журі з присудження Премії

1. з  метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення його 
переможців утворюється журі з присудження щорічної Всеукраїнської премії 
обласної Ради імені Михайла Коцюбинського (далі - Журі). Персональний 
склад Журі затверджується розпорядженням голови Вінницької обласної Ради.

2. Журі у своїй діяльності керується Конституцією і законами Україгіи, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів 
України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим 
І Іоложенням.

3. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, ііублічносіі. 
прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, 
об ’єктивноеті та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення 
до претендентів на здобуття Премії.

4. Члени Журі здійснюють свої повноваження на г ромадських заса;іах. 
Журі очолює гюлова, який має одггогю застугшика.

17



Основною формою роботи Журі є засідання, яке проводить голова Журі 
або за його дорученням заступник голови.

5. Журі відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює відбір творів;
- приймає рішення щодо визначення лауреатів І Іремії.

6. Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює відповідальний 
секретар Журі, який є працівником структуріюго ііідрозділу 
облдержадміністрації та бере участь у засіданнях Журі без права голосу.

Відповідальний секретар:
- здійснює приймання наданих Вінницькою обласною організацією 

Національної спілки письменників України документів, зазначених у пункті З 
розділу II цього Положення;

- готує матеріали для розгляду на засіданні;
- забезпечує виконання доручень і олови Журі або його заступника у разі 

відсутності;
- оформлює протоколи засідань.
7. Якщо, за пропозиціями Журі змінено кількість Еюмінацій та їх назву, 

такі пропозиції затверджуються розпорядженням голови обласної Ради. При 
цьому, процедура проведення конкурсу та подання документів залишається без 
змін у відповідності до цього Положення.

Розмір прем ій  та перелік переможців затверджується розгіоряджепням 
голови обласної Ради, за пропозиціями Журі.

IV. Прикінцеві положення

1. Журі, після закінчення прийому документів, проводить конкурс та 
визначає лауреатів Премії.

2. Засідання журі вважається правомочним у разі присутності на ньому не 
менше половини від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається журі шляхом таємного 
голосування окремо по кожному напряму.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше 
половини присутніх на засіданні членів журі.

3. Якщо в результаті голосування жоден претендент не набрав більшості 
голосів, Журі приймає рішення про повторне голосуваїіня.

Для повторного голосуваЕшя включаються гвори двох претендентів, які 
одержали найбільшу кількість голосів під час неріїюго голосування.

Якщо за результатами повторного голосування жоден претендент не 
набрав більпте половини голосів членів журі, голос головуючого на засіданні є 
ухвальним.

4. Якщо для участі у конкурсі на 37юбуття Премії бере участь твір 
близької особи члена Журі, такий член журі не бере участі в роботі Журі 
протягом усіх етапів конкурсу.
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5. Кожен член журі зобов’язаний не допускати конфлікт інтересів під час 
проведення конкурсного відбору.

Якщо член журі має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про 
це Журі перед початком засідання.

6. Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується 
головуючим на засіданні Журі та відповідальним секретарем.

7. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата 
щорічної Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, 
вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

8. Премія присуджується на підставі розпорядження голови Вінницької 
обласної Ради за поданням Журі.

9. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування 
коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через 
відділення поштового зв’язку.

10. Інформаїця про нагороджених опубліковується на офіційному веб
сайт! Вінницької обласної Ради.

V. Кошти для виплати щорічної премії обласної Ради та порядок їх
використання

1. Виплата щорічної премії обласної Ради здійснюється за рахунок та в 
межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів 
Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСІ НІНІ II 
СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки».

2. Головним розпорядником коштів є Вінницька обласна Рада.

Заезупііик голови обласної Ради Ігор ІВЛСЮК
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Додаток до І Іоложсиня 
[фо встановлення 
щорічної премії обласної 
Ради імені Михайла 
Коцюбинського 
(пункт З розділу II)

Заявка
на здобуття щорічної літературної гірсмії обласної Ради 

імені Михайла Коцюбинського

1. Письмова згода претендента на висування його твору на здобуття Премії 
та згода іга обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних».

2. Коротка творча біографія за підписом керівника підприємства, установи, 
організації, який рекомендує претендента (додаються 2-3 кольорові фото 
претендента в форматі )рк).

3. Інформаційна довідка про претендента (дата народження, інформація 
[фо громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, 
наявніеть державних наї'ород, контактний телефон та адреса електроїнюї пошти 
чи інший засіб зв’язку, ксерокопія документу, що посвідчує особу та документа 
про присвоєння реєстраційного нора облікової картки платника податків).

4. Назва твору:
1.___________________________
2 .____________________________________

3.
5. Рекомендаційні листи (за наявності).

Підтвердж ую, що з умовами участ і ознайомлений(а) і зобов 'язуюсь їх 
виконувати

( д а т а )  ( п і д п и с і

20 
'члЬ



Додаток 6
до рішення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26» листопада 2021 року № 268

ПОЛОЖЕННЯ  
про встановлення щорічної премії 

обласної Ради імені Миколи Леонтовича 

Мета
- збереження духовних традицій українського народу, формування 

національної свідомості;
- збереження та розвиток українських національних співочих традицій;
- підтримка хорових колективів, що популяризують творче надбання 

Миколи Леонтовича;
- підтримка та популяризація творів сучасних українських композиторів; 

підтримка дослідників, науковців, мистецтвознавців, які висвітлюють жиггсвий і 
творчий шлях Миколи Леонтовича.

І. Загальні положення

1. Щорічна премія обласної Ради імені Миколи Леонтовича с 
Всеукраїнською (далі - Премія) та нрисуджусться щороку в і'ру/цп місяці до дня 
народження М.Д. Леонтовича.

2. Премія присуджується за популяризацію творчості М.Д.Лсонтовича у 
різних мистецьких напрямках.

3. Грошова винагорода в розмірі розподіляється в залежності від кількості 
номінацій і виплачується за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті 
на виконання заходів відповідної обласної програми, затвердженої обласною 
Радою.

4. Па здобу'ггя Премії можуть висуватися:
- професійні композитори, які представляють твори малих та великих форм 

різних жанрів, що написані та опубліковані протягом останніх трьох років, але не 
пізніше ніж за місяць до висування на здобуїтя Премії, та присвячені Миколі 
Леонтовичу;

- професійні хорові колективи, програми яких створені (викопані) 
виконавцями впродовж осгапніх дванадцяти місяців та зробили значний внесок у 
розвиток хорового мистецтва та популяризацію творчості Миколи Лсонтовича;

дослідники (журналісти, краєзнавці, кульїурологи, музейні 
працівники, науковці), які грунтовно впродовж п ’яти років вивчали за
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досліджували особливості жанру обробок народних пісень, хорових композицій 
Миколи Леонтовича, його жиїтсвий та творчий шлях;

- навчальні хорові колективи закладів спеціалізованої мистецької освіти, 
що забезпечують здобуття початкової, початкової та профільної мистецької освіти 
одночасно (мистецькі ліцеї) за високий виконавський рівень та популяризацію 
творчості М.Д.Леонтовича впродовж двох останніх років;

- навчальні хорові колскіиви закладів фахової нередвищої мисіецької 
освіти за високий виконавський рівень та значний внесок у розвиток хорового 
мистецтва впродовж двох останніх років;

- навчальні хорові колективи закладів вищої мистецької освіти за 
високий виконавський рівень та відродження національної духовної хорової 
спадщини впродовж двох останніх років;

- аматорські хорові колсісінви за сценічне та концертне втілення 
українських національних співочих традицій творчого надбання Миколи 
Леонтовича.

5. Особам, які одержали Премію, вручасться диплом і грошова премія в 
розмірі:

- професійні композитори до 20 тис. гри;
- професійні хорові колективи -  до 15 тис. грн;
- дослідники - до 15 тис. грн;
- навчальні колективи закладів початкової мистецької освіти -- до 10 тис.

грн;
- навчальні хорові колективи закладів фахової нередвищої мистецької освіти 

- до 10 тис. грн;
- навчальні хорові колективи закладів вищої мистецької освіти до 10 тис.

грн;
- аматорські колективи до 10 тис.грн.
Всі інші учасники отримують дипломи за участь.
6. Особа чи колектив, які стали лауреатом Премії, можуть висуватися на її 

здобутгя повторно не раніше, ніж через З роки.
7. Якщо Премія нрисуджуєіься авторській групі дослідників, вона ділиться 

порівну між усіма членами групи.
8. Премія не присуджується посмертно.
9-У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, 

наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
Якщо на здобу'П'я премії висувається робота члена Журі, він протяі'ом 

усього періоду подання, обговорення творів та присудження премії не бере участі 
в роботі Журі.
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11. Порядок проведення конкурсу

1. Обласна Рада щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює 
оголонісння про проведення конкурсу на здобуггя Премії, умови та порядок його 
проведеніія.

2. Кандидат на здобуггя Премії може бути висунутий організацією, 
установою, творчими спілками, громадськими об’єднаннями та іінпими 
інституціями у сфері культури.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники цих установ та 
претенденти.

3. На здобуїтя Премії до 10 листопада року, в якому вона присуджується, до 
Вінницького обласіюго центру народної творчості подається заявка на з/юбупя 
Премії відповідно до додатку до Положення про щорічну премію обласної Ради 
імені Миколи Леонтовича та конкурсні роботи:

- від композиторів - аудіо/відео запис заверінених музичних творів, клавір, 
партитур;

- від колективів - цифрові відеозаниси концертних програм (2-3 твори), 
відгуки преси щодо виступів, супутні фотографії (за наявності);

- від дослідників - видання, пов’язане з жиїтям і творчістю М.Д.Леонтовича 
(художні книги, етап і,  нариси, есе, наукові розвідки, тоню), друкована продукція, 
ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової ігіформації рецензії (за 
наявності).

Матеріали, що засвідчують творчий доробок особи/колективу (далі - 
претендента) подаються разом з заяіжою на здобу'пя Премії.

4. Якщо подані документи не відповідають ішмог ам, визначеним у пункті З 
цього розділу, або їх подання здійснено після закінчення встановленого строку, 
такі документи не розглядаються та повертаються із зазначенням причини 
повернення.

При усуненні недоліків документи можуть бути подаггі до ВІГГГГИЦЬКОІ'О 

обласного центру народної творчості повторно до визначеггої в огозгогггеїгггі дати 
про проведення конкурсу.

III. Журі з присудження Премії

1. з метою проведення конкурсу на здобуїтя Премії та визначення його 
переможців утворюється журі з ггрисуджсгшя щорічної ггрсмії обласггої Ради імені 
Миколи Леонтовича (дазгі - Журі). Персональний склад Журі заівсрджустіюя 
розггоряджснням г олови Віннигіької обігасної Ради.

2. Журі у своїй діяльності керується Конституцією і законами Україїги, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Всрховггої 
Ради України, прийігятими відіговідно до Конституції і законів Укранги, іншими 
нормативно-правовими актами, утом у числі цим Положегшям.
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3. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, 
прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членіїі, об’єктивності 
та обгрунтованості його рішень, нсдискримінаційного ставлення до прстендстІв 
на здобуття Премії.

4. Члени Журі здійснюють свої повноваження на і'ромадських засадах. Журі 
очолює голова, який має одного заступника.

Основною формою роботи Журі є засідання, яке проводить голова Журі або 
за його дорученням заступник голови.

5. Журі відповідно до покладених на ньоі о завдань:
- здійснює відбір композиторських творів/концеріних програм;
- приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює відповідальний 
секретар Журі, який є працівником структурного підрозділу облдержадміністрації 
та бере участь у засіданнях Журі без права голосу.

Відповідальний секретар:
- здійснює приймання наданих Вінницьким обласним центром народної 

творчості документів, зазначених у пункті З розділу II цього Положення;
- готує матеріали для розгляду на засіданні;
- забезпечує виконання доручень голови Журі або його заступника у разі 

відсутності;
- оформлює протоколи засідань.
7. Розмір Премій затверджується розпорядженням голови обласної Ради, за 

пропозиціями Журі.

IV. Прикінцеві положення

1. Журі до 01 грудня поточного року проводить конкурс та визначає 
лауреатів Премії.

2. Засідання Журі вважається правомочним у разі присутності на нїюму 
більше половини від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається журі шляхом ВІДКрИТОЕ'О 

голосування окремо по кожному напряму.
Рішення вважається схваленим, якню за нього проголосувало більше 

половини присутніх на засіданні членів Журі.
3. Якщо в результаті іолосування жоден претендент не набрав більшості 

і'олосів. Журі приймає рішення про повторне голосування.
Для повторного голосування включаються композиторські гвори/концерзні 

нрофами двох претендентів, які одержали найбільшу кількість голосів під час 
першого голосування.

Якщо за результатами іювторноіо голосувашЕя жоден претендент не набрав 
більше половини голосів членів журі. Премія за відповідний рік не нрисуджусться.
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4. Якщо для участі у конкурсі на здобутгя Премії бере участь твір близької 
особи члена Журі, такий член журі не бере участі в роботі Журі протягом усіх 
етапів конкурсу.

5. Кожен член Журі зобов’язаний не допускати конфлікт інтересів під час 
проведення конкурсного відбору.

Якщо член Журі має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про цс 
Журі перед початком засідання.

6. Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується і'оловуючим 
на засіданні Журі та відповідальним секретарем.

7. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата 
премії імені Миколи Леонтовича, вручається диплом та виплачується грошова 
винагорода.

8. Премія присуджується на підставі розпорядження голови Вінницької 
обласної Ради за поданням Журі.

9. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом персрахувапігя 
коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення 
поштового зв’язку.

10. Інформація про нагороджених опубліковується на офіційному веб-сайті 
обласної Ради.

V. Кошти для виплати щорічної премії обласної Ради та порядок їх
використання

1. Виплата щорічної премії обласної Ради здійснюється за рахунок та в межах 
коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми 
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЫ II 
ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки».

2. Головним розпорядником коштів є Вінницька обласна Рада.

Заступник голови обласної Ради Ію р ІВЛСЮК

J ) . О'І



Додаток до Положення 
про щорічну премію обласної 
Ради імені Миколи 
Леонтовича 
(пункт З розділу II)

Заявка
на здобуття щорічної премії 

обласної Ради імені Миколи Леонтовича

1. Письмова згода претендента на висування його музичного 
твору/концертної програми/матеріалів на здобупя Премії та згода на обробку 
персональних даних відіювідію до Закону України «Про захист персональних 
даних».

2. Назва колективу та його коротка творча біографія за підписом керівника 
підприємства, установи, організації, який рекомендує претендента (додаються 2-3 
кольорові фото колективу та керівника/претендента в форматі )рк).

3. Прізвище, ім'я, по батькові керівника колективу, інформаційна довідка про 
претендента (дата народження, інформація про громадянство, відомосіі про 
освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, 
контактний телефон та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку, 
ксерокопія документу, що посвідчує особу та документа про присііоєння 
реєстраційного нора облікової картки платника податків).

4. Назва концертної програми/ музичних творів/доробок

2 ._________________________
3 .____________________________________________
5. Рекомендаційні листи (за наявності).

Підтверджую, що з умовами участі озиаиомлеиий(а) і зобов 'язуюсь їх 
виконувати

(дата) (підпис)
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Додаток 7
до рішення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26» листопада 2021 року №  268

ПОЛОЖЕННЯ  
про встановлення іцорічних грошових премій об:іасної Ради 

педагогам та учнівській молоді закладів освіти, майстрам та учням 
професійно-технічних навчальних закладів, педагогам, викладачам й 

студентам виїцих навчальних закладів за значні досягнення у 
міжнародних, всеукраїнських, обласних (ї місце) учнівських олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, конкурсах-захистах, фссі ивалях, змаї аннях на 
обласному святі «Таланти Поділля»

1. Метою виплати щорічних премій обласної Ради (далі -  Премії) 
педагогам та учнівській молоді закладів освіти, майстрам та учням професійно- 
технічних навчальних закладів, педагогам, викладачам й студентам вищих 
навчальних закладів є надання адресної підтримки та заохочення обдарованих 
учнів та виховаріців закладів заі’альної середньої, дошкільної та позашкільної 
освіти, обдарованим учням професійно-технічних навчальних закладів та 
студентам вищих навчальних закладіів, які вибороли призові місця у 
міжнародних, всеукраїнських, обласних (І місце) учнівських олімпіадах, 
конкурсах, турнірах, конкурсах-захистах, фестивалях, змаганнях, сприяння 
пошуку талановитої та обдароварюї молоді, розвитку її інтелектуальних та 
творчих здібностей, відзначення майстрів, педагогів та викладачів закладів 
освіти, які навчають та виховують талаиови їу юнь.

2. Преміями нагороджуються:
2.1. Учні та вихованці закладів освіти, учні црофесІйно-техиічних 

навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, які стали 
переможцями та призерами у міжнародних, всеукраїнських, обласних (І місце) 
учнірвських олімпіадах, конкурсах, турріірах, корікурсах-захистах, фестивалях, 
змаганнях.

2.2. Педагоги, майстри та викладачі закладів освіти за значні досягнення у 
навчально-методичній роботі, роботі з обдарованими учнями з метою 
ріідтримки та залучення їх до творчого понгуку, запровадження інрюваційних 
форм і методів роботи.

3. Пропозиції щодо кандидатур для ггагороджсння висуваються
колективами закладів, вченими та псдаг'огічними радами виїцих навчальних 
закладів, професійно-технічних ріавчальних закладів розглядароться комісісро, 
створсноро та затвсрджерюю розпорядженням голови обласрюї Ради (далі 
Комісія обласрюї Ради).

У-
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Перелік кандидатур для наї'ороджешія, розмір та кількість Премій 
затверджуються розпорядженням голови обласної Ради за пропозиціями Комісії 
обласної Ради, яке опубліковується на офіційному веб-сайті обласної Ради.

4. Засідання Комісії обласної Ради вважається правомочним у разі 
присутності па ньому більше половини від його затвердженого складу.

5. Рішення вважається схішленим, якщо за нього проголосувало більше 
половини присутніх па засіданні членів Комісії обласної Ради.

5. Премії вручаються нагородженим на щорічному традиційному святі 
«Таланти Поділля».

6. Виплата Премій здійснюється за рахунок та в межах коштів, 
передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІІІІПІ СИЛЫ II 
ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки», КО «Центр матсріальпо-технічіЕОго та 
інформаційного забезпечення закладів освіти області».

7. Головним розпорядником коштів є відповідний структурний підрозділ 
Вінницької обласної державної адміністрації.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСІОК

(У
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Додаток 8
до рішення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26» листопада 2021 року № 268

П О Л О Ж Е Н Н Я
про виплати ст ипендій обласної Ради країцим учням закладів фахової 

передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та студентам
закладів вищої освіти

1. Стипендії обласної Ради призначаються учням закладів фахової 
передвишої освіти, професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, 
студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за денною формою, з 
метою підвищення життєвого рівня учнів і студентів, їх заохочення за успіхи у 
навчанні, громадській, спортивній і науковій діяльності навчального закладу.

2. Призначення стипендій обласної Ради здійснюється двічі на рік через 
місяць після закінчення екзаменаційної сесії за номінаціями:

- „Особливі успіхи і досягнення у навчанні та вивченні окремих 
предметів”;

- „Вагомий внесок у наукову, дослідницьку, дослідно-конструкторську та 
інші види діяльності навчального закладу”;

- „Призові місця у всеукраїнських та міжнародних спортивних 
змаганнях” ;

- „Активна участь у громадському житті навчального закладу”.
3. Кандидатури на отримання стипендій визначаються вченими іа 

педагогічними радами відповідно вищих навчальних закладів, закладів фахової 
передвищої освіти, професійних (професійно-технічних) навчальних закладіїі та 
розглядаються комісією, створеною при обласній Раді (далі Комісія обласної 
Ради) та затвердженою розпорядженням голови обласної Ради.

Список учнів, студентів, розмір етипеидій та їх кількість затверджуються 
розпорядженням голови обласної Ради за пропозицією Комісії обласної Ради та 
огіубліковується на офіційному веб-сайті обласної Ради.

4. Засідання Комісії обласної Ради вважається правомочним у разі 
присутності на ньому більше половини від його затвердженого складу.

5. Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше 
половини присутніх на засіданні членів Комісії обласної Ради.

6. Стипендії обласної Ради виплачуються щомісячно з урахуванням 
індексації відповідно до чинного закоііодавства:

- учням професійно-технічних навчальних закладів 1,3 розміру 
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії;

- студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 1,4 
розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стиігендії;

- студентам вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації 1,5 
розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стигюнлії.

'-W і .
29



5. Виплата стипендій обласної Ради здійсіїюється за рахунок та в межах 
коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми 
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІІІІПІ СИЛЬНІ 
ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки» (КО «Центр матсріальпо-техіЕІчпоіо та 
інформаційного забезпечення закладів освії и області»).

6. Позбавлення стипендій обласної Ради студентів та учнів навчальних 
закладів здійснюється вченими та педагогічними радами, затверджується 
розпорядженням голови обласної Ради, за поданням Комісії обласної Ради.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВЛСЮК

ЗО



Додаток 9
до рішення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26» листопада 2021 року № 268

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс Вінницької обласної Ради «І’ромада кращого довкілля»

І. Загальні положення
1.Ц е Положення регулює процедуру проведення конкурсу Вінницької 

обласної Ради «Г ромада кращого довкілля» (далі - Конкурс).
2. Метою Конкурсу є залучення територіальних громад до поліпшення 

благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля та 
відбір проектів зі збереження та покраіценпя навколишнього середовища 
територіальних громад (далі - Проекти), які фінансуються за рахунок коштів 
обласного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством.

3. Основні завдання Конкурсу:
• забезпечення реалізації сіратсгічпих цілей та завдань Стратсчії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 
2027 року;

• організація роботи із впровадження на території відповідної громади 
правил дотримання саЕНтарного стану та благоустрою населепоі'о пункту;

• створення належних умов для відпочинку та дозвілля іромадян, 
ремонт та реконструкція, облаштування нових об’єктів;

• озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових 
парків, скверів, лісопарків та інших об ’єктів зеленого будівництва з 
урахуванням вимог ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва;

• підвищення екологічної свідомості і ромадян, проведення екологічних

акцій;
• проведення робіт, пов’язаних з охороною та збереженням природних 

ресурсів і довкілля, у тому числі із запобігання забруднення водойм, лісів за

інших об’єктів природи;
• розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб сктів

підприємницької діяльності та громадських організацій.
4. У Конкурсі беруть участь проекти, розроблені та подані сільськими та 

селищними радами Вінницької області.



Подача проектів сільсі>кими та селищними радами до Дирекції Конкурсу 
відбувається у визначені цим Положенням терміни. Оріаиізація нрсзснтувания 
та оцінювання проектів здійснюється Дирекцією Конкурсу. Переможці 
Конкурсу визначаються Експертною радою.

До участі в Конкурсі приймається не більше одного проекту з напрямів 
зазначених у розділі II цього Положення від однієї сільської, селищної ради. У 
Конкурсі можуть брати участь лише органи місцевого самоврядування з 
чисельністю населення до 10 тис. жителів. Кожен орган місцевого 
самоврядування, який бере участь в Конкурсі, гарантовано отримає посадковий 
матеріал від Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблаїроліс». Громади, проекти яких 
стали переможцями Конкурсу, отримують по 45 квитків до Подільського 
зоопарку для дітей жителів територіальної громади.

Граничні обсяги співфінансувашія та величина власного внеску учасника 
Конкурсу становить: з обласного бюджету ■ до 200 тис. грн, власний внесок 
та/або внесок партнерів не менше 10 % від заі-ального бюджету проекту.

Подані на Конкурс проекти повинні відповідати цілям та завданням 
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 
лютого 2020 року №  921.

Сільська, селищна рада, яка подає проект па Конкурс, повинна мати 
затверджену Стратегію розвитку відповідної громади, а поданий проект 
відповідати завданням цієї Стратегії.

До участі в Конкурсі допускаються лише органи місцевого 
самоврядування, які провели дві чи більше екологічних акції або заходи з 
благоустрою на території іромади протягом 12 місяців до дати подання заяііи 
на участь у Конкурсі.

II.Основні напрями, за якими розробляю! ься проекти

Основні напрями, за якими розробляються проекти можуть

передбачати наступні заходи:
~ проведення заходів зі збереження та охорони природних ресурсів, 

запобігання забрудненню річок, озер, лісів, інші природоохоронні захо/іи,
- благоустрій територій і зон відпочинку, озеленення, збереження 

наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів 

ландшафтного дизайну, тощо.



ПІ. Організаційне забезпечення Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу утворюється Експертна
рада.

Експертна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво з 
організації та проведення Конкурсу, а також визначає переможців. Засідання 
Е'кспертної ради можуть здійснюватися в режимі відеоконферснції.

2. Персональний склад Експертної ради затверджується розпорядженням 
голови обласної Ради.

Головою Експертної ради є голова обласної Ради, заступниками і олови 
Експертної ради - заступник голови обласної Ради (відповідно до розподілу 
посадових обов’язків) та заступник голови облдержадміністрації, секретаріатом 
Експертної ради - представники виконавчого апарату обласної Ради (з правом 
дорадчої'о голосу).

3. До персонального складу Експертної ради можуть включатись г олови 
постійних комісій обласної Ради, ітредставігики виконавчого апарату обласної 
Ради, голови районних рад та фахівці природоохоронног'о напряму (за зг одого).

4. Голова Експертної ради, заступники голови та члени Г-кснертгюї ради 
здійснгоють свої повноваження на г ромадських засадах.

5. Гжспертна рада:
1) приймає рішення про огюлогггення Конкурсу;
2) затверджує обсяги фінансування заходів у рамках оргаггізації і 

ггроведення Конкурсу у межах коштів, псредбачеггих у oбJгacIioмy бгоджеті, а 
також з інших джерел, не заборонсггих законодавством; погоджує кошториси 
відповідних витрат;

3) розглядає І затверджує документи, нідіютовлені Дирекцією 
Конкурсу;

4) визначає переможців Коггкурсу, приймає рігггсння про фінансування 
проектів;

6. Засідання Експертної ради є повноважним за умови участі у нгюму 
більше половини від загальноі'о складу Експертної ради.

7. Рішеїшя Експертної ради приймаються простою більшістго голосів 
присутніх на засіданні іі члсггів і ооормляюті>ся пpoтoкoJгoм. У разі рівної 
кількості голосів „за” і „проти” виріша;гьггим є голос і'олови Ексігертної ради.

8. Дирекція Конкурсу є виконавчим орг аном Експертної ради. Функції 
Дирекції Конкурсу виконуються управлінггям по зв язках з органами місцсіюго 
самоврядування, міжнародногю та міжрег іональггого співробітництва, проєктної 
діяльності та сприяння інвестиціям виконавчог'о апарату Вінницької обласног 
Ради. Для здійснення своїх пошюважень Дирекція Конкурсу може залучати



представників структурних підрозділів облдержадміністрації, оріднів місцевого 
самоврядування та їх об'єднань, громадських організацій, іісзалсжних 
експертів, науковців та інших.

9. Дирекція Конкурсу:
1) забезпечує підготовку і проведення усіх станів Конкурсу;
2) розпоряджається коштами фонду Конкурсу, передбаченими для 

виконання заходів з організації Конкурсу відповідно до рішень Нкспертної 
ради;

3) організовує та проводить навчально-методичні семінари з питань 
участі у Конкурсі;

4) проводить реєстрацію заяв та інших нсобхідЕшх д о к у м ет ів ,  
здійснює перевірку проєктів на відповідність вимогам Конкурсу та іюлальїпу 
реєстрацію його учасників;

5) надає консультації з написання проектів для участі в Конкурсі;
6) здійснює технічний відбір проєктів;
7) здійснює підготовку, реєстрацію угод, укладених між Вінницькою 

обласною Радою та органом місцевого самоврядування-нерсможцем Конкурсу 
щодо реалізації нроєкту;

8) надає консультації гЕсреможцям Конкурсу щодо реалізації проектів;
9) здійснює щомісячний моніторинг реалізації проєктів;
10) здійснює організаційну та методичну дономоі'у на усіх станах 

реалізації Конкурсу;
1 1)забезпечує нопіирспня інформаїїії про Конкурс, зразків форм заяіі па 

участь у Конкурсі, вимог до розроблення проектів тощо;
12) забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку 

Конкурсу;
13) готує висновки щодо проєктів і здійснює їх оцінку згідно з Листом 

оцінювання, що додається;
14) готує протокол оцінки проектів учасників Конкурсу та подає їх на 

розгляд Експертної ради;
15) поширює електронну або друковану інформацію про досвід 

реалізації проєктів-переможиів Конкурсу серед територіальних громад;
Під час проведення експертизи проектів Дирекція Конкурсу враховує:
1) відповідність проектів визначеній меті Конкурсу;
2) економічну, тсхнологічЕїу та екологічну обгрунтованість проектів;
3) наявність чіткого нлаїїу і механізмів реалізації нроєкту та розв'язання

існуючих екологічних проблем;
4 ) наявність природоохоронних пріоритетів та завдань з благоустрою

територій у стратегічних документах розвитку громади,



5) обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту.
10. Для участі в Конкурсі сільські, селищні ради подають такі 

документи:
заяву про участь у Конкурсі, згідно з встаиовлсїіим зразком;
інформацію про проведення екологічних акцій та інших заходів з 

благоустрою на території громади протяі'ом останніх 12 місяців до моменту 
подачі заяви на участь у Конкурсі, з фото або відєо підтвердженням;

форму проекту, згідно з встановленим зразком;
бюджет проекту, згідно з встановленою формою;
копію рішення сільської або селищної ради про участь у Конкурсі.
Матеріали, подані пізніше від встановленого строку або оформлені 

неправильно та/або не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.

IV. Фонд Конкурсу та фінансування проектів

1. Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів обласного бюджету, 
передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію 
проектів у відповідному бюджетному періоді, шляхом їх скерування у виглялі 
цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам та за рахунок інших 
джерел, незаборонених законодавством.

Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і 
витрачаються згідно з чинним бюджетним законодавством та на підставі 
ріиіень органів місцевого самоврядування.

2. Фінансування проектів здійснюється згідно з помісячним розписом 
асигнувань, із урахуванням фактичних надходжень до обласного бюджету. За 
окремим зверненням голови Експертної ради Департамент фінансів 
облдержадміністрації вносить відповідні зміни до помісячного розпису 
асигнувань.

3. Видатки, здійснені переможцями до моменту оголошення 
переможців та після завершення терміну реалізації проекту, оплаті не 
підлягають.

4 Якщо переможець Конкурсу не виконує своїх зобов’язань щодо 
реалізації проекту в установлений Експертною радою термін, Ігкспсртиа рада 
має право прийняти рішення про виключення відповідного проекту з числа гих,
які співфінансуватимуться з обласного бюджету.

5. Сільські, селищні ради здійснюють контроль за станом 
співоінансування І спрямовують кошти обласного бюджету на оіианс^'Вания 
проектів, пропорційно до проведених видатків на цю мсту коштів громади, 
окрім придбання обладнання та інвентарю.
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6. Якщо економія коштів на реалізацію проекту через здешевлення 
вартості робіт, послуг, у результаті проведених процедур закупівлі із 
застосуванням електронної системи РК О /О К К О , ця економія може бути 
спрямована виключно на завершення робіт за цим проектом без змін видів 
робіт чи елементів придбання.

7. Узагальнену інформацію про обсяги використаних коштів субвенції іа  
виконані роботи, у розрізі кожного проекту, сільські, селищні ради подають 
щомісячіго до 10 числа наступного за звітним місяцем до Дирекції Конкурсу.

10. У межах наявного фінансового ресурсу в обласному бюджеті може 
передбачатися додаткове фінанеування проектів в межах цьому Конкурсу.

11. Конкурсанти, відповідно до чинного законодавства, несуть 
відповідальність за достовірність інформації та поданих документів.

V. Процедура проведення Конкурсу

1. Підставою для оголошення Конкурсу с рішення Ігкспсртної ради. 
Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови і тер.міни його 
проведення публікуються на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.

2. У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися, 
у разі потреби, до Дирекції для отримання додаткової інформації.

За необхідності Дирекція Конкурсу може організувати навчальний 
семінар з питань розроблення проектів, які подаються на Конкурс.

3. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійсшоєгься 
Дирекцією Конкурсу.

4. Прийом проектів територіальними громадами на участь у Конкурсі 
відбувається з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Вінницької 
обласної Ради. Подання проектів на Коїгкурс здійснюється протягом терміну, 
визначеного І-кспертною радою.

5. Дирекцією Конкурсу розглядаються заяви і подані д о к у м е т и  на 
участь у Конкурсі, приймається рішення про відновідність документів умовам 
участі у Конкурсі та гцодо реєстрації ггроєкту, як учасника Конкурсу, або щодо 
відмови у реєстрації, якщо документи не відповідають вимог^ам Коггкурсу.

6. Підставою для відмови у реєстрації ггроєкту, як учасника Коггкурсу, є:
1) невідіговідність ІЇИМОГ'аМ пункту З розділу І ГГЬОГ'О ПoJгoжeння,
2) невідповідність змісту проекту основггим напрямам, умоііам

ггроведення Конкурсу, вимог’ам щодо їх розроблення;
3) недотримання умов Конкурсу нюдо комплектності подаггих

документів;

с/.
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4) наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про 
Конкурс.

7. Дирекція Конкурсу проводить оцінку проектів шляхом виставлення 
балів відповідно до критеріїв та шляхом заслуховування прсзситаній проектів 
учасників Конкурсу. За потреби презентації проектів можуть бути проведені в 
онлайн-режимі.

8. Після завершення оцінювання Дирекція Конкурсу передає зведену 
рейтингову таблицю із зазначенням бальної оцінки по кожному з проектів до 
Експертної ради для прийняття рішення щодо визначення переможців 
Конкурсу.

У разі набрання проектами однакової кількості балів переваї'а гіадається 
проектові, частка співфінансування з обласного бюджету якого є меншою 
та/або частка інших джерел співфінансування є більшою.

9. Експертною радою розглядаються пропозиції Дирекції Конкурсу і 
визначаються переможці Конкурсу.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВЛСЮК

у .
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Додаток 10
до рішення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від «26» листопада 2021 року №  268

ПОЛОЖ ЕННЯ  
про Обласний конкурс журналістських робіт 

«Кращі практ ики [чісцсвого самоврядування»

І. ЗЛГЛЛЫ Н ПОЛОЖЕННЯ

Обласний конкурс журналістських робіт «Кращі практики місцевого 
самоврядування» (далі - Конкурс) проводиться в рамках виконання «Програми 
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «Успііині сильні 
громади» на 2018-2025 роки» задля сприяння демократичним змінам в Україні 
та в області через підвищення обізнаності і прихильності населення до реформи 
місцевого самоврядування.

Мета Конкурсу
Підвищити обізнаність населеінія Вінницької області про переваги і 

здобутки реформи місцевого самоврядуїіанпя, а також про кращі практики, 
ініціативи й позитивні зрушення в розвитку тери'горіальних громад через 
матеріали, розміщені у друкованих та елскіронпих засобах масоїюї інформації 
(далі -  ЗМІ).

Завдання Конкурсу
• Збільшення кількості та якості інформаційних матеріалів у ЗМІ щодо 
переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування та підвищення 
інтересу представників ЗМІ до висвітлення інформації про кращі практики та 
результати вдосконалення системи місцевого самоврядуваніія в громадах 
області.
• Поширення ігозитивпог’о досвіду впроваджешгя реформи місгіевог'о 
самоврядування, а також кращих практик територіальних громад та орг'аггів 
місцевого самоврядування області, спрямованих на підвищення ефективності 
діяльності місцевих органів влади, розбудову сігроможності громад та 
збільшення добробуту населення.
• Привернешгя уваги населення області й зацікавлеггих сторін до гггирокого 
спектру позитивних аспектів та прикладів розвитку громад області.

П. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Тематика Конкурсу
На Конкурс приймаготься роботи (далі когжурсні роботи) з тематики 

щодо децентралізації та реформування місцевоі’о самоврядування, які 
висвітлюють різні аспекти процесу реформування, в тому числі:
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• мета, цілі та завдання реформи місцевого самоврядування, національний 
та зарубіжний досвід з нього питання;
• співробітництво територіальних громад;
• залучення додаткових ресурсів до реалізації завдань реформи місцевого 
самоврядування, розвитку територіальних і ромад і підвигдення якості надання 
послуг населенню;
• ресурсна підтримку місцевог о і регіонального розвитку;
• кращі практики орг'анів місцевого самоврядування з питань соціально- 
економічного розвитку територій, їхньої відповідності ЄВр0ГІСЙС1>КИМ 

стандартам і світовим тенденціям;
• взаємодія між владою і громадою, нокраіденпя якості надання 
адміністративних, освітніх, медичних та інших послуг, формування безпечної, 
комфортної та привабливої громади для ж иїтя її мешканців тощо;
• проблемні питання, які виникають в процесі житг’сдіяльності і розвитку 
громад, та шляхи їх розв’язання;
• кращі практики громад у протидії С 0У ІП -19  і а  нодолаині наслідків 
пандемії.

Вимоги до конкурсних робіт
Подані конкурсні роботи ііовиииі відповідати наступним основним 

вимог'ам та критеріям:
• фахове висвітлювання тематики конкурсу, коректно застосовуючи
необхідну термінологію;
•  актуальна інформація, висвітлювання кращих практик (здобутків,
проєктів, програм, корисних ініціатив тощо) органів місцевого самоврядування;
• мають дотримання етичних норм та стандартів журналісіики аглорам 
конкурсних робіт (баланс думок і точок зору, об ’єктивність, достовірність, 
посилання на джерела, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота 
представлення фактів та інформації з проблеми тощо);
•  має бути оригінальне, крсативнс викладення інформації у конкурсних 
роботах, з аг^торським підходом, врахог^уючи цільогіу аудиторію.

Учасники Конкурсу і номінації
Учасниками Коїгкурсу є агггори конкурсних робіт, розміщених у

друкованих та електронних ЗМ! усіх типів (теле- та радіокомпанії, друковані та 
онлайн-медіа) та форм власності (державної, приватної, комунальної), а також 
журналісти-фрілансери, матеріали яких були опубліковані або транслюгіалися в 
офіційних ЗМІ та які отримали підтвердження щодо реєстрації сгюїх 
аплікаційних конкурсних заявок.

Конкурс проводиться та йоі'о переможці визначаються у трьох 
номінаціях: «Краща онлайн-нублікаггія», «Краща стаття», «Кращий радіо- або 
відеоматеріал». Коггкурсні матеріали оцінгоються в межах номінацій, 
відповідно до типу ЗМІ: онлайн-медіа, друковані видання, теле- та радіо 
компанії.

Переможців Конкурсу визначає Конкурсна рада.

У .
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Учасник Конкурсу гарантує власне авторство та дотримання авторських 
прав на конкурсні роботи, що надіслані до Конкурсної ради.

Номінації та розміри грошових премій (гри.)

Краща онлайн- Кращий радіо-^ . . Краща стаття, грн. - Л ^ .публікація, грн. або відеоматсріал, грн.
I місце 10000 10000 10000
П місце 6000 6000 6000
II місце 6000 6000 6000

3000 3000
3000 3000
3000 3000

ПІ місце 3000
III місце 3000
III місце 3000

Терміни провелеііня Конкурсу
Конкурс проводиться щороку. Дата початку Конкурсу день публікації 

на офіційному сайті обласної Ради оголошення про нього. Конкурсні роботи 
приймаються до 1 жовтня поточного року (включно).

Конкурсні роботи мають бути опублікованими вперше в ЗМІ у період з 1 
жовтня попереднього року по 1 жовтня поточного року.

І 1 жовтня по 1 листопада поточного року конкурсні заявки (у вигляді 
заповненої Google-форми), з доданими до них конкурсними роботами, 
розглядаються Конкурсною радою, яка проводить їхнє оцінювання та вносить 
пропозиції голові обласної Ради щодо переможців.

Преміальний фонд та фінаїїсування Конкурсу

Конкурс (його преміальний фонд та заходи) фінансується з обласного 
бюджету.

Серед поданих конкурсних робіт, в кожній з трьох номінацій. 
Конкурсною радою визначається по 6 переможців (1, II і ПІ премія). Кількість 
призових місць - 18. Кількість призових місць може бути збільшено, якщо 
Конкурсна рада ухвалить відповідне рішення. Переможці конкурсу отримуюті, 
грошові премії у розмірі відповідно до категорії премії.

Конкурсна рада також може своїм рішенням визначати низку робії, 
автори яких отримують заохочувальні відзнаки. Заохочувальні відзнаки та 
супутні Конкурсу заходи можуть також фінансуватися з інших джерел, 
відповідно до чинного законодавства.

Умови участі у Конкурсі

Для участі в Конкурсі необхідно до ! жовтня поточного року;
-  надіслати свої конкурсні роботи на адресу оЬ1гас1а.тесііа@цтаІ1.сот у виї'ляді 
посилання на роботу, яка попередньо завантажується автором на файлообмінні
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хмарні сервіси, або до мереж YouTube, Vimeo, SoundCloud та знаходиться там у 
вільному доступі до моменту оголоіиення переможців Конкурсу;
- заповнити Google - форму прізвище, ім’я, но батькові журналіста, назва 

ЗМІ, дата оприлюднення матеріалу, контактний телефон (з кодом) та e-mail.
Кожний учасник може подати на Конкурс до трьох робіт, оформивши їх 

окремими конкурсними заявками.
Перелік документів, які необхідно завантажити учасникам Конкурсу на 

файлообмінні хмарні сервіси або до мереж YouTube, Vimeo, SoundCloud перед 
заповненням конкурених заявок:

Для учасників номінації «Краща онлайн-публікація»:
• текст статті в форматі .doc з посиланням (лінком) на нерніу публікацію 
матеріалу в онлайн виданні та зазначенням дати першої публікації;
• скріншот екрану публікації у форматі .jpeg., що містить повний текст га 
дату публікації.
•  технічні вимоги:

кількість друкованих знаків публікації від 2000 до 15000 др. зн. 
загальний обсяг файлу не повинен перевищувати 10 Мб.

Для учасників номінації «Краща сіагтя»:
• текст статті в форматі .doc з позначенням реквізитів (назви, номера та
дати) друкованого ЗМІ, де він був вперше опублікований;
•  скановане зображення статті в верстці друкованого ЗМІ, де її було вперше 
опубліковано, а також неріної/титульної сторінки цьог о ЗМІ з йоі о реквізитами 
(назва, номер, дата випуску) у форматі .jpeg, .pdf
•  технічні вимоги:

кількість друкованих знаків публікації від 2000 до 15000 др. зн. 
загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 10 Мб.

Для учасників номінації «Кращий радіо- та відеоматеріал»:
Радіоматеріал:

• аудіозапис в форматі .mp3, .wma студійної якості;
•  довідка з радіокомпанії із підтвердженням дати виходу радіоматеріалу у 

ЗМІ.
За бажанням - текстове розшифрування радіоматеріалу в форматі .doc.

• Технічні вимоги:
хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 20 хв. 
загальний обсяг файлів мас не перевищувати 40 Мб.

Відеоматеріал:
• відеозапис в форматі .mp4, .avi студійної якості;
• довідка з тслекомнанії із підтвердженням дати виходу відеоматеріалу у 

ЗМІ.
За бажанням - текстове розшифрування відеоматеріалу в форматі .doc.

• Технічні вимоги:
41
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хронометраж запису мас бути від 1,5 хв. до 45 хв. 
загальний обсяг файлів мас не неревищувати 700 Мб.

ПІ. КОПКУРСНЛ РЛДЛ

До складу Конкурсної ради входять фахові експерти у сфері медіа та 
місцевого самоврядування. Конкурсна рада утворюється у складі голови 
Конкурсної ради, заступника, секретаря та членів Конкурсної ради. Склад 
Конкурсної ради затверджується розпорядженням голови обласної Ради.

Засідання Конкурсної ради вважається правочинним, якщо у його 
засіданні бере участь більше половини від загальног'о складу. Рішення 
Конкурсної ради ухвалюєті>ся відкритим і’олосувагигям більшістю г'олосів 
присутніх на засіданні членів Конкурсної ради. У разі рівноі'о розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючог'о.

Рішення Конкурсної ради оформлгоється протоколом, який підписують 
усі ігрисутні на засіданні члени Конкурсної ради.

Результати Конкурсу затіюрджуються розпорядженням голови обласної
Ради.

Склад конкурсної ради з проведення Обласного конкурсу журналістських  
робіт «Кращі практики місцевого самоврядувании»

Заступник голови обласної Ради {відгговідно до посадових повгговажсні>) - 
г'олова Конкурсної ради

Голова постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, 
регламенту, деггутатської діяльності та етики - застуггник голови Конкурсної 
ради

Директор Департаменту інформаційної діяльїгості та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації (за зі'одого) - застуггник голови Конкурсггої 
ради

Начальник упрагигіиня у справах медіа та комуиікагцй виконавчого 
апарату обласної Ради - секретар Коггкурсної ради

Члени Конкурсної ради
• Голова постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету
• Голова постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного розвитку,
інвестигдій та місцевого самоврядування
• Голова постійної комісії обласної Ради з питанії освіти, релігії, культури,
молоді та спорту
• Голова Громадської ради при обласній Раді (за згодою)
• Завідувач кафедри журналістики Доиснькоі'о наніоиальиоію унії^ерситету 
ім. Василя Стуса (за зі'одою)
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• Завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю 
Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла 
Коцюбинського (за згодою)
• Ксрівііик проектів Вінницької обласної громадської організації 
«Вінницький нрес-клуб» (за згодою)
• Керівник Секретаріату Вінницької обласгіої Асоціації органів місцевого 
самоврядування (за згодою)
•  Представник Національної ради з питаггь телебачення та радіомошісгшя у 
Вінницькій області (за зіодою)
•  Колова координаційної ради з питань молодіжної політики при обласній 
Раді
• Директор комунальною закладу «Вінницький обласний молодіжігий 
гіентр «Квадрат» (за згодою)

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ ТА ПЛГОРОІІЖЕНПЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ

Процедура оцінювання конкурсних робіт передбачає попередній відбір, 
який здійснюється за формальними ознаками під час реєстрації конкурсної 
заявки учасника Конкурсу та безпосередньо процедуру оцінювання змісту 
конкурсних робіт.

Кожна робота, іцо міститься в конкурсній заявці, ітонсрсдньо 
перевіряється на відповідність вимогам та критеріям до конкурсних робіт. іЗсі 
конкурсні роботи, що нройніли попередній відбір, оцігноються Конкурсною 
радою.

Церемонія наг'ородження переможців Конкурсу приурочується до Дня 
місцевого самоврядування.

Переможці Конкурсу наї'ороджуються дипломами та гфошовими 
преміями за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання 
заходів Програми розвитку місцсвог'о самоврядування у Ііінницькій області 
«Успішні сильні і'ромади» гга 2018-2025 роки». Відзначення учасників 
додатковими призами та преміями проводиться у спосіб, не заборонений 
чинним законодавством України.

Заступник голови обласної Ради Б ор ІВАСЮК
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