ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19.02.2015 р. № 355
(зі змінами від 16.04.2015р. №790)
м. Вінниця
Про проведення міського конкурсу фінансової
підтримки соціально-культурних проектів
громадських організацій, громадських спілок
у м. Вінниці в 2015 році
З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських
організацій, надання їм практичної, методичної та матеріально-фінансової
підтримки на виконання суспільних завдань, відповідно до Стратегії розвитку
«Вінниця-2020» та «Програми надання фінансової підтримки громадським
організаціям, громадським спілкам на реалізацію соціально-культурних проектів
у м.Вінниці», яка затверджена рішенням міської ради від 27.12.2011р. №566, зі
змінами від 30.11.2012р. №1012 та від 29.03.2013р. №1210, керуючись частиною
1 п. а) статті 27, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Провести міський конкурс фінансової підтримки соціально-культурних
проектів громадських організацій, громадських спілок у м.Вінниці в 2015 році
(надалі - конкурс).
2. Затвердити пріоритетні напрямки конкурсу на 2015 рік відповідно до
стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020» згідно з
додатком 1.
3. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком 2.
4. Департаменту правової політики та якості міської ради підготувати форми заяв
та інших необхідних документів для забезпечення участі в конкурсі
громадських організацій та громадських спілок. Визначити термін для

прийняття документів для участі в конкурсі 30 днів після розміщення
оголошення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
5. Департаментам у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю, правової політики
та якості міської ради розмістити оголошення про проведення конкурсу та його
умови в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
6. Департаменту правової політики та якості міської ради за результатами
проведення конкурсу підготувати проект рішення на розгляд виконавчого
комітету міської ради про затвердження переліку соціально-культурних
проектів громадських організацій, громадських спілок і розміру їх фінансової
підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці на 2015 рік.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського
голови А. Реву, В. Слишинського.

Секретар міської ради

С. Моргунов

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 19.02.2015 р. № 355
Пріоритетні напрямки конкурсу фінансової підтримки
соціально-культурних проектів громадських організацій,
громадських спілок у м. Вінниці в 2015 році
Формування сильної місцевої громади:
1. Сприяння розвитку громадянського суспільства.
2. Сприяння
розвитку
місцевого
самоврядування:
впровадження
інформаційних технологій, впровадження нових механізмів фінансування,
управління якістю, контроль ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування.
3. Розвиток адміністративних та соціальних послуг, орієнтованих на
громадян.
4. Розширення зв’язків та співпраці на міжрегіональному та міжнародному
рівнях.
5. Сприяння прозорості бюджетних процесів.
Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень
зайнятості:
1. Сприяння розвитку інфраструктури для малого і середнього бізнесу.
2. Сприяння залученню приватних інвестицій.
Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних
послуг:
1. Енергоефективність та захист навколишнього середовища.
2. Моніторинг якості надання комунальних послуг з метою досягнення
європейських стандартів.
3. Популяризація велосипедного руху та безпеки на дорогах.
Якість соціального життя:
1. Моніторинг забезпечення прав дітей щодо їх участі у розвитку міста.
2. Пропаганда цінностей здорової сім’ї та здорового способу життя серед
молоді.
3. Популяризація здорового способу життя.
4. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на
відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь
мешканців міста.
5. Розвиток міжвікової інтеграції.
6. Подолання дискримінації та підвищення соціальної інтеграції людей з
функціональними обмеженнями (люди з інвалідністю), етнічних меншин
та інших потенційно уразливих груп.

7. Підтримка розвитку у місті послуг соціальної допомоги, таких, як
довгостроковий догляд та інші, залучення до вирішення цих завдань
благодійників, громадських організацій, волонтерів, підготовка їх для
надання кваліфікованої допомоги тим, хто її потребує.
Збалансований просторовий розвиток:
1. Створення локальних центрів (суб-центрів) концентрованої діяльності,
що поєднують повсякденне життя з роботою, освітньою діяльністю,
послугами, розвагами та відпочинком.
2. Формування мережі публічних просторів та рекреаційних зон на основі
реконструкції існуючих та створення нових.
3. Використання зелених зон міста, зокрема прибережних територій, для
соціально-культурних заходів.
4. Залучення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і органів
самоорганізації населення до участі в соціально-культурному житті міста.
5. Формування креативного міського середовища.

Керуючий справами виконкому

С. Чорнолуцький

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 19.02.2015 р. № 355
(зі змінами від 16.04.2015р. №790)
Склад конкурсної комісії
по проведенню конкурсу фінансової підтримки соціально-культурних
проектів громадських організацій, громадських спілок на реалізацію у
м.Вінниці в 2015 році
1. Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови - голова
комісії.
2. Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови - заступник
голови комісії.
3. Мислінський Андрій Олексійович, заступник начальника інформаційноаналітичного відділу департаменту правової політики та якості, заступник
голови Вінницького обласного осередку Всеукраїнської громадської
організації «Комітет виборців України» - секретар комісії.
Члени комісії:
1. Бессолов Степан Андрійович, заступник голови постійної комісії міської
ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.
2. Рева Андрій Олексійович, заступник міського голови.
3. Корольчук Ігор Євгенович, заступник міського голови.
4. Буняк Володимир Володимирович, директор департаменту освіти.
5. Болховська Наталя Ростиславівна, менеджер проектів ВОГО «Вінницький
прес-клуб».
6. Гузлякова Олена Олександрівна, заступник директора департаменту
економіки і інвестицій, начальник відділу стратегії розвитку.
7. Дручинський Андрій Михайлович, виконавчий директор благодійної
організації «Благодійний фонд «Подільська громада» (за згодою).
8. Жук Ірина Юріївна, головний редактор газети «Місто» (за згодою).
9. Ковальчук Ганна Петрівна, в. о. директора департаменту культури.
10.Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів.
11.Лісовська Олена Олександрівна, директор департаменту правової політики
та якості.
12.Орленко Олена Владленівна, заступник директора КП «Інститут розвитку
міст» (за згодою).
13.Майданик Євген Олександрович, директор ЗК «Міський палац мистецтв»
(за згодою).
14.Мончак Юлія Вікторівна, начальник відділу у справах молоді та туризму.
15.Мисловська Аліса Олександрівна, директор департаменту у справах ЗМІ та
зв’язків з громадськістю.

16.Мира Дмитро Вікторович, голова Вінницької молодіжної ради (за згодою).
17.Попова Лариса Віталіївна, директор департаменту соціальної політики.
18.Косарєв Євгеній Михайлович, заступник директора, начальник відділу
соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
19.Шафранська Людмила Анатоліївна, начальник служби у справах дітей.
20.Хорошев Володимир Ілліч, начальник інформаційно-аналітичного відділу
департаменту правової політики та якості.

Керуючий справами виконкому

С. Чорнолуцький

