
Проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ №

________  2020 р. __ сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 

Вінницькій області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії 
7 скликання від 04 грудня 2018 року №720

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи звернення обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань правової 
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики та з питань економіки, 
фінансів та бюджету обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 
2018 року № 720 «Про Регіональну програму сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області 
на 2019-2021 роки» такі зміни та доповнення:

1.1. Розділ «Ресурсне забезпечення Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій 
області на 2019-2021 роки» викласти у новій редакції (додаток 1).

1.2. У додатку 2 «Напрями діяльності та заходи Регіональної програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору у 
Вінницькій області на 2019-2021 роки»:

- пункт 1.1. «Взаємодія з електронними та друкованими ЗМІ різних форм 
власності та інформаційними агентствами» доповнити підпунктом 
1.1.9. «Проведення та замовлення досліджень та моніторингу ЗМІ» (додаток 2).

- підпункти 2.1.1. «Фінансова підтримка редакційно-видавничих груп 
«Реабілітовані історією», «Книга Пам’яті України», «Звід пам’яток історії 
та культури Вінницької області» та видання творів місцевих авторів»



та 2.1.5 «Фінансова підтримка комунальної установи «Видавничий дім «Моя 
Вінниччина» пункту 2.1. «Сприяння розвитку книговидавничої галузі області» 
викласти у новій редакції (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики (О. Мілієнко) та з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Г. Якубович).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до рішення сесії 
обласної Ради 
8 скликання від 

№

Зміни та доповнення до розділу «Ресурсне забезпечення Регіональної 
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 

суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки»

тис.грн.

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

9698,0 10068,0 10128,0 29894,0

Обласний
бюджет

9698,0 10068,0 10128,0 29894,0

Директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації Світлана Василюк



Додаток 2 
до рішення сесії 
обласної Ради 
8 скликання від 
_____________ р. № ___

Зміни та доповнення до розділу «Напрями діяльності та заходи Регіональної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства та інформаційного простору у Вінницькій області на 2019 - 2021 роки», 

затвердженої рішенням 36 сесії 7 скликання від 4 грудня 2018 року №720

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Зміст заходів Програми з 
виконання завдання

Стро
ки

вико
нання
заходу

Виконавці Джере
ла

фінансу
вання

Орієнтовані 
обсяги 

фінансуванн 
я (вартість)

Очікуваний результат

рік тис.гр
н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Засоби масової інфо рмації та інформаційні агентства

1.1 Взаємодія з 
електронними та 
друкованими ЗМІ 
різних форм 
власності та 
інформаційними 
агентствами

1.1.9. Проведення та 
замовлення досліджень та 
моніторингу ЗМІ

2021
рік

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний

бюджет

2021 110,0 Забезпечення 
збалансованого та 
об’єктивного 
висвітлення діяльності 
органів виконавчої 
влади, зниження рівня 
соціальної напруги, 
налагодження 
зворотного з в ’язку

2. Видавнича справа
2. 2.1. Сприяння 

розвитку 
книговидавничої 
галузі області

2.1.1.Фінансова підтримка
редакційно-видавничих
груп:

«Реабілітовані
історією»;

- «Книга Пам’яті 
України»;

2021
рік

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
комунальна установа

Облас
ний

бюджет

/7

2019

2020 

2021

2 700,0 

2 800,0

3 300,0

Забезпечення 
діяльності редакційно- 
видавничих груп та 
випуск кращих видань 
краєзнавчої, історичної, 
дитячої, художньої та 
іншої літератури



- «Звід пам’яток історії та 
культури Вінницької 
області» та видання творів 
місцевих авторів

«Видавничий дім 
«Моя Вінниччина», 
Державний архів 
Вінницької області, 
Вінницька обласна 
універсальна 
бібліотека ім. 
К.А.Тімірязєва, 
Вінницька обласна 
організація 
Національної спілки 
письменників 
України, Вінницька 
обласна організація 
Національної спілки 
журналістів України, 
Вінницька обласна 
організація 
Національної спілки 
краєзнавців України, 
обласна рада 
організації ветеранів 
України, Вінницьке 
обласне товариство 
політичних в’язнів, 
репресованих та їх 
дітей, обласна Спілка 
інвалідів війни, 
Збройних Сил та 
учасників бойових 
дій, обласна Спілка 
ветеранів війни в 
Афганістані, обласна 
організація «Союз 
Чорнобиль України», 
пошуково-видавниче 
агентство «Книга

місцевих авторів, 
альбомів художніх 
робіт митців 
Вінниччини



Пам’яті України», 
Вінницька обласна 
редакційна колегія та 
штатна редакційно - 
видавнича група 
(редакція) по 
підготовці та виданню 
обласної книги 
«Реабілітовані 
історією», робоча 
група редакційної 
колегії тому Зводу 
пам’яток історії та 
культури Вінницької 
області, міські, 
селищні та сільські 
ради________________

2.1.5. Фінансова
підтримка комунальної 
установи «Видавничий 
дім «Моя Вінниччина»

2021
рік

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний

бюджет

2019

2020 

2021

1000,0

1000,0

1300,0

Сприяння розвитку 
книговидавничої галузі 
області та
популяризації читання. 
Збирання, творення, 
редагування матеріалів 
для друку історій 
територіальних громад 
в серії «Моя 
Вінниччина» . 
Підготовка і видання 
книг серії «Історичні 
постаті Поділля»

Директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації Світлана ВАСИЛЮК


