
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ш . З .  № ? У

Про затвердження плану діяльності обласної Ради на 2021 рік 
з розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва

Відповідно до пункту 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 
вересня 2020 року № 978 «Про програму розвитку міжнародного та 
транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки»:

1. Затвердити план діяльності обласної Ради на 2021 рік з розвитку 
міжнародного та транскордонного співробітництва згідно з додатком 1.

2. Затвердити кошторис витрат обласної Ради на 2021 рік з міжнародного 
та транскордонного співробітництва згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
додаток 1 до розпорядження голови 

обласної Ради , /
від « 03. Ш І № 7 7

План діяльності обласної Ради на 2021 рік з розвитку міжнародного та
транскордонного співробітництва

Термін Назва заходу
Січень Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки 

Туреччина в Україні
Лютий Зустріч з представниками посольств, консульств, іноземних 

організацій (Посол Франції в Україні, Консул Румунії в 
м.Чернівці, міжнародний фонд економічного та освітнього 
розвитку (Індія), інші)

Березень Семінар-навчання представників ОТГ області з питань залучення 
інвестицій та міжнародної технічної допомоги спільно з ОДА

Квітень Робочі зустрічі з іноземними країнами щодо заключення 
договорів про партнерство між громадами

Травень День Європи у Вінниці. Візит делегацій регіонів-партнерів.
Червень Оздоровлення дітей, батьки яких постраждали в ході проведення 

антитерористичної операції на Сході України, у 
Сьвєнтокшиському воєводстві

Липень Оздоровлення дітей, батьки яких постраждали в ході проведення 
антитерористичної операції на Сході України, у Ліберецькому 
краї Чеської Республіки

Серпень Участь іноземних делегацій в урочистих заходах з нагоди 30-ї 
річниці Незалежності України

Вересень VIII Міжнародний інвестиційний Форум «Вінниччина -  бізнес в 
центрі України». Участь іноземних делегацій

Жовтень Робочі зустрічі з представниками міжнародних інвестиційних 
фондів та організацій

Листопад Участь української делегації у святкових заходах з нагоди 103-ї 
річниці Незалежності Польщі

Протягом року Організація зустрічей з Надзвичайними і Повноважними 
Послами країн світу, представниками дипломатичного корпусу, 
міжнародних організацій, іноземними інвесторами

за окремим 
графіком

Реалізація заходів в рамках Угоди про співробітництво з:
• Сьвєнтокшиським воєводством Республіки Польща
• Лодзинським воєводством Республіки Польща
• Ліберецьким краєм Чеської Республіки
• Ясським повітом Румунії
• Сороцьким районом Республіки Молдова

У разі потреби Проведення зустрічей, семінарів, конференцій з прикордонними 
регіонами-партнерами, засідань міжурядових робочих груп з 
питань транскордонного співробітництва



ЗАТВЕРДЖЕНО 
додаток 2 до розпорядження голови 

обласної Ради
від « 0/ » ЯдХ! № 7 7

Кошторис витрат обласної Ради на 2021 рік з міжнародного та 
транскордонного співробітництва

№ Стаття видатків КЕКВ Сума, гри.

1. Подарунки і відзнаки 2210 82 000,00
2. Канцелярські товари 2210 28 000,00
3. Послуги з розміщення в готелях 2240 18 000,00
4. Представницькі витрати 2240 27 000,00
5. Послуги спеціалізованих 

автомобільних перевезень 
пасажирів

2240 15 000,00

Всього 170 000,00


