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Першому заступнику  
Голови Вінницької ОДА  
Керівнику робочої групи з питань 
забезпечення
відкритості та прозорості під час розробки 
перспективного плану формування  
спроможних територіальних громад 
Вінницької області 
Гижку А.П.

Шановний Андрію Петровичу!

За підсумками зустрічі, що відбулась 4 серпня 2017 року за участі 
представників Вінницької ОДА, Вінницького відокремленого підрозділу Установи 
«Центр розвитку місцевого самоврядування» та представників Громадської ради 
при Вінницькій обласній державній адміністрації і Громадської ради при 
Вінницькій обласній Раді, під час якої обговорювалась проблематика щодо 
добровільного об’єднання громад області і формування Перспективного плану 
формування спроможних громад, 7 серпня 2017 р. відбулось засідання експертів 
Громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації і Громадської 
ради при Вінницькій обласній Раді. Рішенням експертів пропонуємо:

1. Провести офіційне засідання робочої групи з питань 
забезпеченнявідкритості та прозорості під час розробки перспективного плану 
формування спроможних територіальних громад Вінницької області, на якому
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ознайомити членів Робочої групи з офіційними напрацювані-иши ОДА їлоло 
розробки Перспективного плану формування спроможних громад

2. Надати експертам Громадських рад та членам Робочої груп** 
передбачені Методикою формування спроможних територіальних п>с і л  проекти 
документів (графічну частину з зображенням формування територій ОТГ з межах 
області та паспорти спроможних ОТГ), а також планові показники бюджетів 
потенційних ОТГ -  за наявності в цілому по області або відповідно до актуального 
ступеню готовності.

3. Забезпечити регулярність засідань Робочої групи -  не рідше ніж двічі 
на квартал.

4. Розглянути можливість проведення обговорення проекту 
Перспективного плану в кожній потенційній ОТГ з широким залученням 
громадськості та за участі експертів Громадських рад.

Враховуючи актуальність та важливість забезпечення публічності в питанні 
формування спроможних громад та розробки проекту Перспективного плану, 
вважаємо за необхідне проведення такого засідання до кінця серпня 2017 року.

З повагою,

Голова громадської Ради при 
Вінницькій ОДА

Голова громадської ради при 
Вінницькій обласній Раді л

П. Г. Прудиус

Морозова


