
УКРАЇНА 
ВІННИЩ>КА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 303

грудня_____ 2021 р. 15 сесія 8 скликання

Про внесення доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 
від 26 листопада 2021 року №  268

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки» (далі - Програма), 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року №  515 (зі змінами), враховуючи клопотання депутата Вінницької 
обласної Ради 8 скликання Корнійчука А. В., висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань освіти, рсліі ії, культури, молоді та спорту, з питаїп) 
стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування обласна 
Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Доповнити рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання інд 
26 листопада 2021 року №  268 «Про затвердження положень» пунктами 11, 
12, 13, додатками 11, 12, 13, згідно з додатками 1, 2, З до цього рішення:

«11. Затвердити Положення про забсзнечеіпія виплати стипендій 
обласної Ради та облдержадміністрації провідним спортсменам області з 
олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту згідно з 
додатком 11.

12. Затвердити Положення нро забезпечення виплати етиіісндій та 
матеріальної допомоги ветеранам спорту, одноразової винагороди за високі 
спортивні результати кращим спортсменам місяця, матеріальної допомоги 
провідним спортсменам, тренерам згідно з додатком 12.

13. Затвердити Положення про Конкурс В і н і і и н ь к о ї  обласної Ради 
«Молодь 3.0» згідно з додатком 13».

2. Пункти 11-12 рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року №  268 «Про затвердження положень» вважати пунктами 
14-15 відповідно.

3. Контроль за виконанням цього ріпіення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з [іиташз о с і і і т и , релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.), з питань стратсгічпогс^розвитку, інвестицій та місцевого 
самоврядувашія (Скальський В.В.), з пі^г^пь екс)'^оміки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток ]
до рішення 15 сесії обласної 
Ради 8 скликання 
від «24» грудня 2021 року №

Додаток 11 «Положення про забезпечення виплати стипендій 
обласної Ради та облдержадміністрації провідним спортсменам області { 
олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту» до рішення 
14 сесії обласної Ради від 26 листопада 2021 року №  268 «Про затвердження  
положень»

І. Загальні положення

1. Цим Положенням регламентується порядок призіїачення та вигілати 
стипендій провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських видів 
спорту, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, видів спорту для осіб з 
інвалідністю та пеолімнійських видів спорту, які здатні забезпечити успіппіий 
виступ на офіційних міжнародних змаганнях І рангу та II рапіу, відповідно до 
діючого Положення про Єдину спортивну класифікацію України у рік 
призначення стипендії (далі-стипендії).

I ранг змагань - Ігри Олімпіад, зимові Олімпійські ігри, ПаралімнІйські 
ігри, Дефлімпійські ігри. Всесвітні ігри.

II ранг змагань - чемпіонаїи світу та Сврони серед спортсменів усіх 
вікових груп, Глобальні ігри, розіграпіі Кубків світу та Європи, гран-прі, 
Всесвітні шахові олімпіади, Всесвітні інтелектуальні ігри, Всесвітні ігри з 
єдиноборств. Всесвітні ігри серед спортсменів з інвалідністю з наслідками 
дитячого церебрального паралічу, Всесвітні ігри сліпих. Всесвітня іііахова 
олімпіада серед спортсменів з інвалідністю, Юнацькі олімпійські ігри, 
Всесвітні універсіади, Європейські ігри, інші міжнародні змагання, пю 
включені до календарних планів міжнародних федерацій та федерацій осіб з 
інвалідністю з відповідних позолотій.

2. Стипендії призначаються з метою підтримки і стимулювання розвитку 
спорту вищих досягнень у Вінницькій області, морального і матеріального 
заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів з 
пріоритетних (олімпійських та пеолімнійських) видів спорту області, 
затверджених наказом структурного підрозділу, відповідального за розвиток 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, відповідно /ю 
критеріїв пріоритетності, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту іа  
видів спорту для осіб з інвалідністю на календарний рік.

2. Порядок призначення стипендій

1. Єтинендії призначаються провідним сгюртсменам обласіі 
переможцям, призерам офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань, які



виступають за Вінницьку область у рік призначення стипендії (з олімпійських 
видів спорту -  в олімпійських видах програми, з неолімпійських видів в видах 
програми, які включені до проірами Всесвітніх ігор, Всесвітніх ігор з 
єдиноборств. Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх інтелектуальних Ііор). 
В неолімпійських видах спорту стипендії призначаються за умови участі в 
офіційних міжнародних змаганнях (окрім Всесвітніх та Європейських ігор) не 
менше 10 країн світу та не мспше 10 учасників з 10 країн в одному іюмсрі 
програми. Я к  виняток, в пріоритетному виду спорту -- не менше 8 учасників з 8 
країн світу в одному номері програми.

2. На здобуття стипендій можуть бути висунені спортсмени зі складу 
збірних команд України. О бов’язковою умовою для oдepжa^н^я стипендії с 
досягнення сгюртсмснів, які посіли від першого до шостого місця па 
Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх, Всесвітніх 
Універсіадах, Європейських іграх. Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах 
світу, від першого до третього місця на чемпіонатах Євроїш, фіналах Кубків 
світу та Європи, першого місця на чемпіонатах України за попередній рік.

3. Кандидатури на призначення стипендій надаються відповідним 
структурним підрозділом обласіюї державної адміністрації, відповІдальноі о за 
розвиток фізичної культури та спорту, з врахуванням рішення колегії 
структурного підрозділу, відповідального за даний напрямок, на розгляд 
комісії, створеної розпорядженням голови обласної Ради (далі-Комісія).

4. До клопотання структурного підрозділу, обласної державної 
адміністрації, обов’язково надається офіційний протокол змагань завірений 
центраін>ним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та 
пакет документів, який підтверджує високі спортивні досягнення кожного 
кандидату з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських, неолімпійських 
видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю, визначених на відповідний 
рік відповідно до критеріїв пріоритетності.

5. Стипендії можуть призначатися [іерснективним сгюртсмоіам, які не 
відповідають умовам пункту 2 Розділу, але є кандидатами на участь в 
Олімпійських, Паралімпійських, Всесвітніх іграх. Всесвітніх Унівсрсіа/іах, 
Європейських іграх. Юнацьких Олімпійських іграх.

6. Якщо кількість претендентів, які відіювідають критеріям па 
призначення стипендій більша, ніж сума коштів, передбачених в обласному 
бюджеті на їх виплату, а досягнення рівнозначні - перевага надається 
спортсмену, який досягнув результату при вищій конкуренції з врахуванням 
його досягнень в інишх офіційних змаганнях.

7. Перелік кандидаїур на призначення стипсіщій затверджуються 
розпорядженням голови обласної Ради за прогюзиціями Комісії обласної Ради, 
яке опубліковується на офіційному веб-сайті обласної Ради.

8. Для виплати стипендії, затверджені кандидатури подають до 
структурного підрозділу, відгювідальноі'о за розвиток фізичної культури та 
спорту обласної державної адміністрації такі документи:

- особисту заяву;
- копію паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копії документів, пю підтверджують зваїнія спортсмена (за наяі^ості).

у/г.



9. Засідання Комісії обласної Ради вважається правомочним у разі 
присутності на ньому більше половини від його затвердженого складу. У разі 
рівності кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

10. Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало 6ijn>nie 
половини присутніх на засіданні членів Комісії обласної Ради.

3. Порядок виплати стипендій, їх кількість та розмір

1. Основою для розрахунку розміру стипендії береться прожитковий 
мінімум для працездатних осіб, станом на 01 січня року, на який гіризначасться 
стипендія.

2. Кількість стипендій:
- для олімпійських видів спорту • не менше 10-ти стипендій;
- для паралімпійських, дефлімпійських видів спорту -  не менше 5-ти 

стипендій;
- для пеолімнійських видів спорту не мепіпе 3-ох стипендій.
3. Кількість стипендій може збільпіуватись у разі наявності коппів в 

обласному бюджеті.
4. Розміри стипендії:
- спортсменам, які отримали ліцензії на участь в Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських іг рах та спортсменам, які посіли від першого 
до третього місця па Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх 
встановлюється стипегідія у розмірі 7 прожиткових міггімумів;

- переможцям офіційних міжнародгіих змагань (Всесвітггі ігри, Всесвітні 
ігри з єдиноборств, Всесвітня гггахова олімпіада. Всесвітні іггтелектуальні ігри. 
Всесвітні Універсіади, Європейські ігри, Юнацькі Олімпійські ігри, чемпіонати 
і кубки світу та Європи) - 6 прожиткових мінімумів;

- призерам офіційних міжнародних змагань та чемпіонам офіційних 
міжнародних змаг'ань серед молоді (Всесвітні ігри. Всесвітні іг'ри з 
єдиноборств, Всесвітня гпахова олімпіада, Всесвітггі інтелектуальні ігри. 
Всесвітні Універсіади, Європейські ігри, Юнагіькі Олімпійські ігри, чемпіогшти 
і кубки світу та Європи) -  5 прожиткових міггімумів;

- чемпіонам України - 4  прожиткових мігпмуми.
5. Кількість стипегадій визначається Комісією обласггої Ради, які мають 

вищі результати, відгювідно до діючого Положення про Єдину споріивггу 
класифікацію України у рік призггачення сіиггеггдії.

6. Єтиггендії виплачуготься пюмісячгго у розмірах, зазначеггих у п.4. 
розділу З цього Поігоження.

7. Позбавлення стипендії, у разі порушення спортсменом навчаіп>іго- 
тренувальног'о процесу, знижегггія сггортивних результатів, невикоіганггя 
індивідуа;тьного плану ггідготовки, дискваліфікації спортсмена або переходу 
спортсмена у інгну область (ішпу країггу), за гюдаїггіям структурггог'о підрозділу, 
відповідальног'о за розвиток фізичної кулг>тури та сгюрту обласггої державної 
адміністрації, на підставі рішення Комісії обласної Ради, здійснюється 
розпорядженням голови обласної Ради.

8. Виплата стиггендій здійсггюється за рахунок та в межах копгтів, 
передбачених в обласному бгоджеті гга викоггання заходів П рограми^озвитку



місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ 
ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки» ніляхом перерахування конітів на особистий 
рахунок спортсмена, який відкривається ним в установах та філіях банків.

9. Головним розпорядником коштів є відповідний структурний підро:іділ, 
відповідальний за розвиток фізичної культури та спорту Вінницької обласної 
державної адміністрації.

Заступник голови обласної Ра/іи Ігор ІВЛСЮК



Додаток №  2
до рішення 15 сесії обласної
Ради 8 скликання
від «24» грудня 2021 року № ^ 3

Додаток 12 «Положення про виплати стипендій та матеріальної 
допомоги ветеранам спорту, одноразової грошової винагороди та високі 
спортивні результати кращим дитячим іреперам  і кращим споргсменам  
місяця, матеріальної допомоги провідним споргсменам, тренерам» до 
рішення 14 сесії обласної Ради від 26 листопада 2021 року №  268 «Про 
затвердження положень»

1.Загальні положення

Стипендії та матеріаіПіНа допомога ветеранам спорту, одноразова 
гропіова винагорода за високі спортивні результати крашим дитячим тренерам і 
кращим спортсменам місяця, матеріальна допомога провідним спортсменам, 
тренерам, діяльність яких здобула широке визнання населення і служать 
пропаганді фізичної культури і спорту області призначаються обласної Радою.

2. Порядок призначення виплати стипендій та матеріальної 
допомоги ветеранам спорту

2.1. Стипендії та матеріальна допомога призначається ветеранам сгюрту: 
майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу, заслуженим і 
почесним працівникам фізичіюї культури і спорту України, заслуженим 
тренерам України, спортсменам, які усніпіно виступають на змаганнях гю 
ветеранам у рік призначення стипендії.

2.2. Кандидатури на призначення стипендії та матеріальної доіюмоги за 
поданням структурного підрозділу, відповідального за розвиток фізичної 
культури та спорту обласної державної адміністрації, з урахуванням ріпіення 
колегії структурного підрозділу, відповідалььюго за даний напрямок, 
затверджуються комісією, створеною розпорядженням гоіюви обласної Ради 
(падалі - Комісія).

2.3. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності на 
ньому більше половини від його затвердженого складу. Ріпіення вважається 
схваленим, якщо за нього проголосувало більпіе половини присутніх на 
засіданні членів Комісії.

2.4. Якщо кількість голосів рівна, і олос і оіювуючого є вирішальним.
2.5. Перелік кандидатів, розмір стипендії та матеріальної допомоги, за 

пропозиціями Комісії, затверджуються розгюрядженням голови обласної Ради.
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2.6. Для отримання стипендії та матеріальної допомоги, визначені особи, 
яким вони призначені, подають до структурного підрозділу, відповідального за 
розвиток фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації такі 
документи:

- особисту заяву;
- копію паспорта;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копії документів, що підтверджують звання спортсмена (за наявності).
2.7. Основою для розрахунку розміру стипендій та матеріальної допомоги 

береться прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня року, 
на який призначається стипендія та матеріальна догюмога. Розмір стипендії 
становить не менше 1 прожиткового мінімуму та може бути збільшено в межах 
коштів, передбачених в обласному бюджеті на забезпечення цих виплат.

2.8. Матеріальна допомога може бути призначена ветеранам спорту, які 
опинилися у складних життєвих обставинах 1 раз на рік, у розмірі від 2 до 5 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, в залежності від ступеню 
важкості обставин, які склалися.

2.9. Кількість стипендій визначається, виходячи з наявних к о н і т і в  в 

обласному бюджеті відповідного року, але не менпіе 10 стипендій.
2.10. Позбавлення стипендії відбувається у разі настання смерті особи, 

якій призначено стипендію. В такому випадку розглядається і затверджується 
інша кандидатура.

3. Порядок призначення одноразової грошової винагороди 
за високі спортивні результати краніим дитячим тренерам і 

кращим спортсменам місяця

3.1. Одноразова грошова винагорода за високі сіюртивні резульїати 
кращим тренерам та дитячим тренерам (фахівцям з викладання невноіо виду 
спорту, який проводить навчально-тренувальну роботу, скеровану на 
виховання та вдосконалення майстерності дітей та юнаптва віком до 18 років) 
призначається 1 раз на рік, а кращим спортсменам місяця призначаєіься 
щоквартально.

3.2. На здобуття одноразової грошової винагороди можуть бути висунуті 
кандидатури тренерів та спортсменів зі спортивних федерацій, спортивних 
клубів, спортивних організацій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл області зі 
всіх видів спорту, офіційно визнаних в Україні та за іюданням депутатів 
обласної Ради. О бов’язковою умовою для нретендсьгга є наявність повної випюї 
профільної освіти та офіційний стаж роботи у виді споріу, від якого 
висувається кандидатура не менше 1 року.

3.3. Кандидатури претендентів на здобуття одноразових г'рошових 
винагород можуть подавати керівники споріивних федерацій, керівники 
спортивних клубів, керівники спортивних організацій, керівники дитячо-
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юнацьких спортивних шкіл області і безгюсередпьо самі тренери до 
структурного підрозділу, відповідального за розвиток фізичної культури та 
спорту обласної державної адміністрації.

3.4. Кандидатури на призначення одноразової гроиюної винагороди 
допомоги за гюданпям структурного підрозділу, відповідального за розвиток 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, з урахуванням 
рішення колегії структурного підрозділу, відповідального за даний напрямок, 
надається на розгляд Комісії, створеною згідно п. 2.2. цього Положення.

3.5. Засідання Комісії оформлюється протоколом та вважається 
правомочним у разі присуі'ності на ньому більше гюловини від його 
затвердженого складу. Рішення вважається схваленим, якщо за нього 
проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.

3 .6 .Якщо кількість голосів рівна, голос головуючого є вирішальним.
3.7. За поданням Комісії, одноразова грошова винагорода за високі 

спортивні результати кращим дитячим тренерам і кращим спортсменам місяця, 
призначаються розпорядженням г о і ю в и  обласної Ради.

3.8. Основою для розрахунку розміру одноразової гронювої винагороди 
береться прожитковий мінімум для працездатних осіб, станом на 1 січня року, в 
який вона призначається.

3.9. Критерії визначення кращого тренера (дитячого тренера) місяця 
визначаються структурним підрозділом, відіювідальним за розвиток фізичної 
культури та спорту обласної державної адміністрації, надаються на розгляд та 
затвердження Комісією.

3.10.Критерії визначення кранюго спортсмена місяця:
- ранг змагань;
- місце здобуте спортсменом;
- конкуренція -  кількість країн-учасників (областей, команд, 

спортсменів) у категорії, де виступав спортсмен.
Якщо досягнення рівнозначні -  перевага надається спортсмену, який 

досягнув результату при випий конкуренції з врахуваїніям його досягнень в 
інших офіційних змаї аннях.

3.11. Розмір одноразової грошової винагороди може становити до 3-ох 
прожиткових мінімумів для тренерів та 1 прожитковий мінімум для 
спортсменів.

3.12. Затверджені Комісією обласної Ради кандидатури на отримання 
одноразової грошової винаїороди, іюдають до структурного підрозділу, 
відповідального за розвиток фізичної культури та спорту обласної державної 
адміністрації такі документи:

- особисту заяву;
- копію паспорта (для сгюртсменів віком до 14 років - свідоцтва про 

народження);

- копія довідки про присвоєння ідсіггифікаційного номера;
- копії документів, що підтверджують звашія сіюртсмена (за наявності).



4. Порядок призначення матеріальної допомоги провідним
спортсменам, тренерам

4.1. Провідним спортсменам, тренерам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах може бути призначена матеріальна допомога 1 раз па рік 
у розмірі до 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, в залежності від 
ступеню важкості обставин, які склалися при наявності коштів в обласному 
бюджеті на ці цілі.

4.2. Кандидатури, які претендують на призначення матеріальної 
допомоги з урахуванням рішення колегії, надаються структурним підрозділом, 
відповідальним за розвиток фізичної культури та егюрту обласної державної 
адміністрації на розгляд комісії, створеною згідно п. 2.2. цього Положення. До 
подання надаються з пакетом документів, підтверджуючі важкі обставини та 
необхідність призначення цієї допомоги.

4.3. Засідання Комісії оформіноється протокоіюм та вважається 
правомочним у разі присутності на ньому більше п о і ю в и н и  від йоіо 
затвердженого складу. Ріпіення вважається схваленим, якшо за нього 
проголосувало більше іюловини присутніх на засіданні членів Комісії.

4 .4 .Якшо кількість голосів рівна, голос головуючого є вирішальним.
4.5. За поданням Комісії, перелік осіб, яким призначається матеріальна 

допомога та її розмір, затверджується розпорядженням голови обласьюї Ради.
4.6. Основою для розрахунку розміру матеріальної допомоги береться 

прожитковий мінімум для працездатних осіб, станом на 01 січня року, в який 
вона призначається.

4.7. Розмір матеріальної допомоги провідним спортсменам, треііерам 
може становити до 5 прожиткових мінімумів, але не менше одного.

4.8. Затверджені Комісією обласної Ради кандидатури на отримання 
матеріальної допомоги подають до структурного підрозділу, відповідального за 
розвиток фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації іакі 
документи:

- особисту заяву;
- копію паспорта (для спортсмеїіів віком до 14 років - свідоцтва про 

народження);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копії документів, 1Ц0 підтверджують звання спортсмена (за паявносгі).

5. Порядок використання конп ів

5.1. Усі виплати, передбачені розділами 2-4 цього Положення, 
здійснюються за рахунок та в межах коштів, передбачених в обласному 
бюджеті на викоїіання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІІЛІНІ СИЛЬНІ Г'РОМЛДИ» на 2018-2025 роки».
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5.2. Виплати здійснюються шляхом перерахування коштів на особисіий
рахунок спортсмена та тренера, який відкривається ними в установах та філіях 
банків.

5.3. Головним розпорядником копітів є відповідний структурішй 
підрозділ, відповідальний за розвиток фізичної культури та спорту Вінницької 
обласної державної адміністрації

Заетупник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК

І с г і г й і -  /)- Сі



Додаток №  З
до рішення 15 сесії обласної
Ради 8 скликання
від «24» грудня 2021 року № ^55

Додаток 13 «Положення про Конкурс Вінницької обласної Раііи 
«Молодь 3.0» до рішення 14 сесії обласної Ради від 26 листопада 2021 року 
№  268 «Про затвердження положень»

І. Загальні положення

1. Це Положення регулює процедуру нроіісдсння Конкурсу Вінницької 
обласної Ради «Молодь 3.0» у 2022 році (далі - Конкурс).

2. Метою Конкурсу є відбір проектів спрямованих на створення та 
якісне функціонування молодіжних центрів в територіальних громадах області 
(далі - Проекти), які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету 
відповідно до Бюджетного кодексу України, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством, і спрямовані на створення умов для підвищення 
рівня залученості молоді до прийняття рішень у територіальних громадах, 
створення комфортного середовиїца для розвитку та реалізації молоді.

3. У Конкурсі беруть участь Проекти, розроблені та подані сільськими, 
селищними та міськими радами Вінницької області. Проєкіи приймаються до 
розгляду тільки після їх реєстрації.

4. До участі у Конкурсі приймаються не більше одного проекту від 
територіальної громади.

5. Співфіпансування з обласного бюджету нюрічно отримують не 
більше чотирьох територіальних іромад-персможців, які визначаюіься 
рішенням Експертної ради.

6. Граничні обсяги співфіпансування та величина власного внеску 
учасника Конкурсу становить, відповідно;

для територіальної і'ромади-персможця з населенням 10 тис. 
жителів та більше обсяг співфінансуваїїня з обласного бюджету - до 400 тис. 
грн, власний внесок та/або внесок партнерів - не меніпе ЗО % від загального 
бюджету проекту;

для трьох територіальних громад-нереможців обсяг 
співфінансування з обласного бюджету - до 200 тис. грн, власний внесок та/або 
внесок партнерів - не менше 15% від загаін^ного бюджету проекту.

7. Основні завдання Конкурсу:
- забезпечення реалізації сіратегічних цілей та завдань Стратегії 

збалансованоі'о регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року;
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- створення умов для підвищення рівня залученості молоді до прийняття 
рішень у територіальних громадах, створення комфортного середовища для 
розвитку та реалізації молоді;

- розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
підприємницької діяльності, громадських організацій та молоді.

II. 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 
Експертної ради можуть здійснюватися в режимі відеоконференції.

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

Головою Експертної ради є  голова обласної Ради, заступниками г о і ю в и  

Експертної ради - заступники голови обласної Ради та заступник голови 
облдержадміністрації, секретарем ї-'кспсртної ради -  голова Координаційної 
ради з питань молодіжної політики (з правом дорадчого голосу).

3. До персонального складу Експертної ради можуть включатись голови 
постійних комісій обласної Ради, представники виконавчого апарату обласної 
Ради, представники Координаційної ради з питань молодіжної політики при 
Вінницькій обласній Раді (за згодою).

4. Голова Експертної ради, заступники голови, секретар та члени 
Експертної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5. Експертна рада:
- приймає рішення про оголопіенпя Конкурсу;
- затверджує обсяги фінансування заходів у рамках організації і 

проведення Конкурсу у межах коштів, нередбачеїшх у обласному бюджеті, а 
також з інших джерел, не заборонених законодавством;

- погоджує кошториси відповідних витрат;
- розглядає і затверджує документи, підготовлені Дирекцією 

Конкурсу;
- визначає переможців Конкурсу,
- приймає рішення про фінансування проектів;
- за необхідності вносить зміни до даного Положення до моменту 

оголошеного Конкурсу.
6. Засідання Експертної ради є повноважним за умови участі у ньому не 

менше половини від загального складу Експертної ради.
7. Рішення Експертної ради приймаються простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні її членів і оформляються протоколом. У разі рівної 
кількості голосів „за” і „проти” виріїпальним є голос голови Експертної ради.

8. Дирекція Коїікурсу є виконавчим органом Експертної ради. Функції 
Дирекції Конкурсу виконуються управлінням соціально-гуманітарної полііики
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виконавчого апарату Вінницької обласної Ради. Для здійснення своїх 
повноважень Дирекція Конкурсу може залучати представників структурних 
підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та їх 
об'єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців та іппінх.

9. Дирекція Конкурсу:
- забезпечує підготовку і проведення усіх етапів Конкурсу, в тому числі 

готує перелік документів для Нкснертної ради, необхідних для реєстрації 
проекту у Конкурсі;

- розпоряджається коштами фонду Конкурсу, передбаченими для 
виконання заходів з організації Конкурсу відповідно до рішень Експертної 
ради;

- організовує та проводиіь навчально-методичні семінари з питань 
участі у Конкурсі;

- проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює 
перевірку проектів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію 
його учасників;

- здійснює технічний відбір проектів, поданих на друг'ому етані 
Конкурсу;

- здійснює підготовку, реєстрацію угод, укладених між Вінницькою 
обласною Радою та органом місцевого самоврядування-персможцем Конкурсу 
щодо реалізації проекту;

- надає консультації переможцям Конкурсу нюдо реалізації проектів;
- здійснює щомісячний моніториьп' реалізації проектів.
- здійснює організаційну та методичну допомогу на усіх етанах 

реалізації Конкурсу;
- забезпечує поінирення інформації нро Конкурс, зразків форм заяв на 

участь у Конкурсі, вимог до розроблення проектів тощо;
- надає консультації з написання проектів для участі в Конкурсі;
- забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку 

Конкурсу;
- проводить експертизу проектів із залученням експертів, представників 

громадських організацій та професійних груп під час презентацій проектів їх 
подавачами;

- готує висновки щодо проектів і здійсіїюе їх оцінку згідно з листом 
оцінювання;

- готує протокол оцінки проектів учасників Конкурсу та подає їх на 
розгляд Експертної ради;

- поширює електронну або друковану інформацію про досвід реалізації 
проєктів-переможців Конкурсу серед територіальних громад;

10. Під час проведення експертизи проектів Дирекція Конкурсу 
враховує:

- інноваційний іютенціал проектів та наявність використання елеменіів 
сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

/



- технологічну обґрунтованість проектів;
- наявність чіткого плану і механізмів розв’язання проблеми та досвід 

органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання співпраці з 
молоддю громади;

- наявність якісних та кількісних криіеріїв оцінки успіннюсті реалізації 
відповідного проекту, фінансово-економічних іюказників, які повинні бути 
досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проекту;

- обгрунтованість вартості реалізації відповідного проекту, його 
порівняння з аналогічними проектами інших учасників конкурсу.

III. Фонд Конкурсу та фінансування проектів

1. Фонд Конкурсу формується за рахунок конггів обласного бюджету, 
передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів і реалізацію 
проектів у відіювідному бюджетному іюріоді та за рахунок інншх джерел, 
незаборонених законодавством, шляхом їх скерування у вигляді цільової 
субвенції відповідним місцевим бюджетам.

2. Фінансування проектів здійснюється згідно з помісячним розписом 
асигнувань, із урахуванням фактичних надходжень до обласноі’о бюджету. За 
окремим зверненням голови Ігкснеріпої ради Департамент фінансів 
облдержадміністрації вносить відповідні зміни до помісячного розпису 
асигнувань. Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і 
витрачаються згідно з чинним бюджетним законодавством та на нілставі 
рішень органів місцевого самоврядування.

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

4. У разі невиконання переможцем Конкурсу своїх зобов’язань іцодо 
реалізації проекту в установлений Експертною радою термін, вона мас право 
прийняти рішення про виключення відповідного проекту з числа тих, які 
співфінансуватимуться з обласного бюджету.

5. Сільські, сслиіцні та міські ради здійснюють контроль за станом 
снівфінансування і спрямовують кошти обласного бю/іжету па фінансування 
проектів пропорційно до проведених видатків на цю мету коштів громади.

6. У разі економії коштів на реалізацію проекту через здешевлення 
вартості робіт, послуг, у результаті проведених процедур закупівлі із 
застосуванням електронної системи PROZORRO, 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 
та виконані роботи, у розрізі кожного проекту, сільські, сслиіцні, міські ради 
подають щомісячно до 10 числа наступного за звітним місяцем до Дирекції 
Конкурсу.
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8. У межах наявноі'о фінансового ресурсу в обласному бюджеті може 
передбачатися додаткове фінансування проектів в межах цього Конкурсу.

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

IV, Процедура проведення Конкурсу

1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Експертної ради. 
Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведеьшя 
публікуються на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.

2. Календарний план організації Конкурсу формується і 
затверджується Експертною радою на першому засіданні Експертної ради за 
пропозицією Дирекції Конкурсу.

3. У процесі підготовки проєктів їх розробники мають право 
звертатися, у разі потреби, до Дирекції Конкурсу для отриманїія додаткової 
інформації.

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

4. Реєстрація проєктів, ию беруть участь у Конкурсі, здійснюється 
Дирекцією Конкурсу. Перелік документів, необхідних для реєстрації проекту, 
розробляється Дирекцією Конкурсу та затверджується Експертною радою. 
Обов’язковою є онлайн-реєстрація проєктів, яка здійснюється за посиланням, 
розміщеним в оголошенні про Конкурс.

5. Прийом проєктів на участь у Конкурсі відбувається з дня 
оприіподнення повідомлення на офіційному сайті Вінницької обласної Ради. 
Подання проєктів на Конкурс здійснюється протягом терміну, визначеного 
Експертною радою.

6. Підставою для відмови у реєстрації проекту, як учасника Конкурсу є:
- невідповідність вимогам пункту З розділу [ цього Положення;
- невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам 

проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;
недотримання умов Конкурсу июдо комплектіюсті поданих 

документів;
- наявність інших обставин, визначених у тексті оголошеїшя про 

Конкурс.
7. Дирекція Конкурсу спільно з представниками експертного 

середовища проводить експертизу проектів згідно з листом експертного 
оцінювання та шляхом заслуховування презентацій проєктів учасників 
Конкурсу. За [ютреби презентації проєктів можуть бути проведені в оилайн.

8. Експертною радою розглядаються прогюзиції Дирекції Конкурсу і 
визначаються переможці Конкурсу.

9. Після заверніення оцінювання Дирекція Конкурсу передає зведену 
рейтингову таблицю експертної оцінки проєктів, із зазначенням бальної онінки



по кожному з проектів до Експертної ради для прийняття рішення щодо 
визначення переможців Конкурсу.

У разі набрання проектами однакової кількості балів перевага надаєіься 
проектові, частка снівфінансування з обласного бюджету якого е мсниюю 
та/або частка інших джерел співфінансування е більшою.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВЛСЮК


