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В Ш Н И Ц Ь К А  ОБЛАСН А РА ДА  

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

^/oJA.dPM № л^/

Про призначення грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої 
світи, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч закладів міської та сільської

місцевості)

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 ф удня 
2017 року №  515 (зі змінами), рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 26 листопада 2021 року № 268 «Про затвердження положень» (зі 
змінами), наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 09 грудня 
2022 року №  2789 «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 
2018-2025 роки, затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року №  515 (зі змінами)», враховуючи подання 
комунальної організації «Центр матеріально -  технічного та інформаційного 
забезпечення закладів освіти області» від 28 листопада 2022 року №  82, 
протокол засідання Експертної ради з питань відбору проектів на 
присудження грантів для закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної 
та позашкільної освіти (у т.ч. закладів у міській та сільській місцевості) від 
29 листопада 2022 року № 1:

1. Затвердити перелік закладів освіти, яким призначені гранти в 
наступних номінаціях:

1.1 Заклади вищої освіти згідно з додатком 1.
1.2 Заклади фахової передвищої освіти згідно з додатком 2.
1.3 Заклади професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 

додатком З .
1.4 Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

(у т.ч. заклади міської та сільської місцевості) згідно з додатком 4.



2. Управлінню фінансового забезпечення виконавчого апарату 
обласної Ради (Цокур Л.П.) здійснити відповідні заходи щодо спрямування 
коштів у сумі 1,3 млн грн. відповідно до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 
2018 - 2025 роки», затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 
скликання від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами) та наказу Вінницької 
обласної військової адміністрації від 09 грудня 2022 року № 2789 «Про 
внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018-2025 роки, 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2017 року №  515 (зі змінами)» Департаменту гуманітарної політики 
обласної військової адміністрації для комунальної організації «Центр 
матеріально -  технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти 
області» для виплати грантів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної j/^оря Ів^сюка.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до розпорядження голови обласної Ради

від зо /
Перелік закладів освіти, яким призначені гранти 

у номінації «Заклади вищої освіти»

І місце -  Вінницький торговельно-економічний інститут Державного 
торговельно-економічного університету ~ «Автоматизована система для 
формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів ЗВО» -  52 бали -
45,0 тис гри;

І місце -  Вінницький національний технічний університет -  
«Модернізація регіонального науково-методичного центру «Галузеве 
машинобудування» -  52 бали -  45,0 тис грн;

I місце -  Вінницький національний аграрний університет -  
«Інноваційно-інформаційна технологія -  АСУ «Формування індивідуальної 
траєкторії підготовки здобувачів вищої освіти» -  52 бали -  45,0 тис грн;

II місце -  Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія 
безперервної освіти» -  «Формування нового науково-методичного 
супроводу діяльності педагогічних працівників» -  50 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Донецький національний університет імені Василя Стуса -  
«Хімія -  це просто» -  50 балів ~ 35,0 тис грн;

II місце -  Вінницький національний технічний університет -  «Розробка 
інформаційної веб-платформи» -  50 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Вінницький національний медичний університет Імені М.І. 
Пирогова ~ «Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент 
підвищення якості комунікації лікаря та пацієнта» -  50 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського -  «Розробка та впровадження в освітній процес 
ЗВО цифрових інформаційно-комунікаційних технологій в умовах пандемії 
C0VID-19» -  50 балів -  35,0 тис грн.

Заступник голови обласної Ради ІВАСЮ К



.Додаток 2
до розпорядження голови обласної Ради

ві № so/
Перелік закладів освіти, яким призначені гранти 
у номінації «Заклади фахової передвищої освіти»

І місце -  Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно- 
промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного 
університету» -  «Психологічно-правовий ХАБ» -  49 балів -  45,0 тис грн;

І місце -  Іллінецький аф арний  фаховий коледж -  «Цифровізація 
лабораторії лісівництва як елемент розширення інноваційного простору» -  
49 балів -  45,0 тис грн;

I місце -  Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно- 
педагогічний коледж» -  «Віртуальна лабораторія дошкільної, початкової та 
загальної середньої освіти (практична підготовка здобувачів вищої 
педагогічної освіти)» -  49 балів -  45,0 тис ф н ;

II місце -  Вінницький технічний фаховий коледж -  «Відеобібліотека 
базових математичних понять FM-PUZZLE» -  46 балів -  35,0 тис ф н ;

П місце -  Могилів-Подільський медичний фаховий коледж -  
«Створення навчально-тренінгового комплексу симуляційної медицини 
«Автомобіль швидкої допомоги» для підготовки фельдшерів в умовах 
роботи екстреної медицини» -  46 балів -  35,0 тис грн;

II місце — Вінницький транспортний фаховий коледж — «Green roofs for 
healthy cities» (Зелені дахи для здорових міст) як перспективний напрям 
аркології при проектуванні екологічно стійких складових комфортного 
міста and а step to the modem digital space -  46 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно- 
педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» -  «Редакційно- 
видавничий відділ КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Михайла Грушевського» «Друкуй з нами!» -  46 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий 
коледж Національного університету харчових технологій» -  «Колаборація 
стейкхолдерів як мобільна основа у формуванні компетентностей 
практикоорієнтованого фахівця» -  46 балів -  35,0 тис ф н ;

III місце -  Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський 
фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного 
афарного університету» -  «Смарт-музей коледжу» -  44 бали -  20,0 тис ф н ;

III місце -  Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський 
фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 
національного аграрного університету» -  «Інтерактивна лабораторія 
проектування "Smart Class"» -  44 бали -  20,0 тис ф н .

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮ К



Додаток З

до розпорядження голови обласної Ради

Перелік закладів освіти, яким призначені гранти
у номінації «Заклади професійної (професійно-технічної) освіти»

I місце -  Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» ~ «Відеостудія 
дистанційної освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти» -  
53 бали -  45,0 тис грн;

II місце -  Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний 
ліцей» -  «Безпека і комфорт у цифровому середовищі закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти» -  50 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» -  «Створення 
молодіжного багато-функціонального креативного простору» -  50 балів -
35.0 тис грн;

III місце -  Вище художнє професійно-технічне училище №  5 м. Вінниці 
-  «Аерографічний центр геопросторового дослідження, моделювання та 
проектного менеджменту в будівництві» ~ 45 балів -  20,0 тис грн;

III місце -  Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної 
освіти №1 м. Вінниці» -  «Розгортання інноваційного освітньо-цифрового 
навчального середовища системою сервісів Google_G Suite for Education в 
ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці»» ~  45 балів -
20.0 тис грн;

III місце -  Вище професійне училище №11 м. Вінниці -  
«Енергозбереження у навчальному закладі шляхом впровадження 
інформаційних технологій для збору інформації по контролю використання 
енергоносіїв» -  45 балів -  20,0 тис грн.

Заступник голови обласної Ради >Ігор ІВАСЮ К



Д о д а т о к  4

до розпорядження голови обласної Ради

в ід ,^ ^ ^ №  З /O'/

Перелік закладів освіти, яким призначені гранти 
у номінації «Заклади загальної середньої, дош кільної та позашкільної 

освіти (у т.ч. заклади міської та сільської місцевості)»

Заклади міської місцевості:

І місце -  Комунальний заклад «Вінницький ліцей № 20» -  «AR-Chem ~ 
новий крок у модернізації хімічної освіти у ЗЗСО» -  54 бали -  45,0 тис ф н ;

I місце -  Комунальний заклад «Вінницька гімназія №24» -  «Есо 
Creative Room -  середовище для впровадження альтернативних технологій 
переробки пластику в освітньому закладі задля збереження екології, 
природних та економічних ресурсів, виховання еко-свідомої нації» -  54 
бали -  45,0 тис ф н ;

II місце -  Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №35 
Вінницької міської ради» -  «Популяризація болдерингу як засіб зміцнення 
здоров'я дошкільників за допомогою дистанційного навчання» ~ 50 балів -
35,0 тис ф н ;

II місце -  Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №  28 
Вінницької міської ради» -  «Створення корекційного осередку "Сенсорний 
інтенсив" для дошкільників з порушеннями зору, що мають супутні 
відхилення розвитку, на базі спеціалізованого закладу дошкільної освіти 
компенсуючого типу» -  50 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Комунальний заклад «Вінницький ліцей №35» -  «Шкільна 
бібліотека -  сучасний інформаційний центр соціально-культурної 
комунікації» -  50 балів -  35,0 тис грн;

II місце -  Комунальний заклад «Вінницький ліцей №6» -  
«Інтерактивний APT -  простір для дітей з ООП» -  50 балів -  35,0 тис грн;

III місце -  Комунальний заклад «Вінницький ліцей № 31» -  «Як це -  
сучасно викладати іноземні мови» -  48 балів -  20,0 тис грн;

III місце -  Комунальний заклад «Вінницький гуманітарний ліцей №1 
імені М.І.Пирогова» -  «8ТЕМ м@нія» -  48 балів -  20,0 тис ф н .

Заклади сільської місцевості:

І місце -  Летківський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької 
області -  «Соціальні проекти через візуалізацію алгоритмічного мислення у 
контексті S T E M -ОСВІТИ» -  47 балів -  45,0 тис грн;



II місце — Ліцей смт Тростянець Тростянецької селищної ради 
ВІННИЦЬКОЇ обл асті -  «Ін н овац ій н і п ід х о д и  -  п ози ти вн і результати: 
психологічний супровід освітнього процесу» -  43 бали -  35,0 тис грн;

II місце -  Клебанський ліцей Тульчинської міської ради Вінницької 
області -  «Сучасне навчально-розвиваюче ігрове середовище» -  43 бали -
35.0 тис грн;

ПІ місце -  Тростянецька гімназія Тростянецької селищної ради 
Вінницької області -  «Медіацентр -  інноваційна універсальна лабораторія 
для розвитку особистості» -  41 бал -  20,0 тис грн;

III місце -  Брацлавський ліцей №1 Брацлавської селищної ради 
Вінницької області -  «Медіахаб «TEAM»» -  41 бал -  20,0 тис грн;

III місце -  Олександрівський ліцей Тростянецької селищної ради 
Вінницької області -  «Інноваційна математика -  сільській школі» -  41 бал -
20.0 тис грн;

III місце -  Комунальний заклад «Заклад загальної середньої освіти- 
ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» -  «Інноваційні технології та 
екологічний підхід в інклюзивному навчанні дітей з особливими потребами. 
«Зелений клас» -  можливість для всестороннього розвитку особистості» -  
41 бал -  20,0 тис грн.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮ К


