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ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

сесія 8 скликання

Про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 
2018 року № 720 «Про Регіональну програму сприяння розвитку 

інформаційного простору та громадянського суспільства 
у Вінницькій області на 2019 -  2021 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про інформацію», «Про доступ 
до публічної інформації», «Про громадські об’єднання», «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів 
масової інформації і соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації»; Указів Президента 
України: «Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні», 
«Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової 
інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», «Про додаткові 
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», 
«Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання 
та книгорозповсюдження», постанов Кабінету Міністрів України: «Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади» (зі змінами), «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), 
«Про затвердженьїя Порядку проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, погодження 
постійних комісій обласної Ради з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання рішення 36 сесії обласної Ради 7 
скликання від 4 грудня 2018 року № 720 «Про Регіональну профаму сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій 
області на 2019 -  2021 роки» взяти до відома (додається).



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

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення сесії обласної Ради 

від 2021 року №

Інформація про виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у
Вінницькій області на 2019-2021 роки

Найменування головного розпорядника коштів програми: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації
Найменування відповідального виконавця програми: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 
державної адміністрації
Найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження: рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 
2018 року №720 «Про Регіональну програму сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій 
області на 2019-2021 роки»

№
з/п

Назва, зміст 
заходу/напрям 

діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Досягнуті результати

1. Висвітлення діяльності 
органів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування ЗМІ та 
інформаційними 
агентствами

Дотримання
європейських стандартів 
відкритості та прозорості 
діяльності органів влади

Проведено оплату послуг з 
висвітлення діяльності органів 
місцевої влади відповідно до 
угод, укладених з з редакціями 
друкованих ЗМІ, 
телерадіомовними 
організаціями та 
інформаційними агентствами. 
Оприлюднено 1026 
інформаційних матеріалів 
друкованими ЗМІ, 
телерадіомовними 
організаціями та 
інформаційними агентствами.

На виконання Закону України «Про 
порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами 
масової інформації» забезпечено 
поширення інформації щодо діяльності 
органів місцевої влади

Організація круглих 
столів з метою вивчення 
та формування 

омадсь>юї думки для

Підвищення впливу 
засобів масової 
інформації на 
формування_______

Проведеної
36 круглих столів з нагоди 
відзначення державних свят та 
визначних подій, висвітлення

Проведення круглих столів сприяло 
забезпеченню більш широкої 
поінформованості населення області, 
національно-патріотичному вихованню,



захисту, просування і 
розвитку національно- 
патріотичних, 
державотворчих 
цінностей, руйнування 
зовнішніх 
антиукраїнських 
пропагандистських міфів, 
створення тематичного 
інформаційного продукту

громадянського 
суспільства в Україні, 
забезпечення 
поінформованості 
населення області

життя та діяльності видатних 
постатей національної історії

висвітленню життя та діяльності 
видатних постатей національної історії

Тематичні інформаційні матеріали 
оприлюднено в засобах масової 
інформації, що позитивно вплинуло на 
формування громадської думки для 
захисту, просування і розвитку 
національно-патріотичних, 
державотворчих цінностей, руйнування 
зовнішніх антиукраїнських 
пропагандистських міфів

Організація та проведення 
обласного прес-туру для 
журналістів місцевих 
засобів масової 
інформації «Моя 
Вінниччина»

Ознайомлення 
журналістів 3 соціально- 
економічним розвитком 
районів Вінниччини та 
висвітлення в ЗМІ

Проведено 12 прес - турів для 
журналістів місцевих 
друкованих засобів масової 
інформації «Моя Вінниччина»

За результатами проведених турів 
опубліковано матеріали в друкованих 
ЗМІ щодо кращого досвіду соціально- 
економічного розвитку громад

Проведення нарад, 
семінарів, навчальних 
сесій для працівників 
структурних підрозділів 
райдержадміністрацій, 
відповідальних за зв’язки 
3 засобами масової 
інформації, журналістів 
комунальних ЗМІ

Підвищення 
журналістської 
майстерності, 
запровадження сучасних 
технологій подачі 
інформаційних матеріалів

Проведено в онлайн режимі 12 
нарад, 10 семінарів, навчальних 
сесій для працівників 
структурних підрозділів 
райдержадміністрацій, 
відповідальних за зв’язки з 
засобами масової інформації, 
журналістів комунальних ЗМІ

Проведення навчально-методичних 
заходів сприяло підвищенню 
журналістської майстерності, 
запровадженню сучасних технологій 
подачі інформаційних матеріалів

Сприяння діяльності 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України

Створення умов для 
творчої праці журналістів

Надано фінансову підтримку 
обласній організації 
Національної спілки 
журналістів України у сумі 62,1 
тис грн.

Покрагїіено умови для творчої праці 
журналістів



Проведення конкурсу 
журналістських робіт 
«Реформування місцевого 
самоврядування та 
територіальної організації 
влади (Кращі практики 
місцевого 
самоврядування)

Підвищення рівня 
обізнаності жителів 
області в питанні 
реформування місцевого 
самоврядування в Україні 
щдяхом заохочення 
журналістів до написання 
матеріалів з цієї тематики

За результатами конкурсу 
відзначено грошовими 
винагородами 36 журналістів -  
переможців конкурсу

Проведення конкурсів сприяло 
заохоченню журналістів до створення та 
оприлюднення матеріалів щодо 
реформування місцевого самоврядування 
та кращих практик місцевого 
самоврядування

Проведення конкурсу 
журналістських робіт 
«Моя Вінниччина»

Забезпечення кращого 
висвітлення економічного 
та культурного 
потенціалу, туристичної 
та інвестиційної 
привабливості області

За результатами конкурсу
визначено
18 переможців

Забезпечено більщ широке висвітлення 
економічного та культурного потенціалу, 
туристичної та інвестиційної 
привабливості області

Забезпечення одноразової 
допомоги обласній, 
районним, міським 
друкованим засобам 
масової інформації 
реформованим на другому 
етапі

Забезпечення якісного та 
своєчасного випуску 
місцевих друкованих ЗМІ

Надано одноразову допомогу 
31 редакції обласної, районних 
, міських реформованих
друкованих ЗМІ у 2019 та 2020 
рр.

Поліпшено фінансовий стан 
реформованих друкованих ЗМІ з метою 
забезпечення якісного та своєчасного їх 
випуску

Проведення та замовлення 
досліджень та 
моніторингу ЗМІ

/0

Забезпечення 
збалансованого та 
об’єктивного висвітлення 
діяльності органів 
виконавчої влади, 
зниження рівня 
соціальної напруги, 
налагодження зворотного 
зв’язку



2. Фінансова підтримка 
редакційно-видавничих 
гр у п :
- «Реабілітовані 

історією»;
- «Книга Пам’яті 

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

Забезпечення діяльності 
редакційно-видавничих 
групи та
випуску кращих видань 
краєзнавчої, історичної, 
дитячої, художньої та 
іншої літератури 
місцевих авторів, 
альбомів художніх робіт 
митців Вінниччини

За звітний період надано 
фінансову підтримку 
редакційно-видавничиим 
групам :
-«Реабілітовані 1988,6 

тис.грн.
-«Книга Пам’яті України»- 
1259,8 тис.грн.
- «Звід пам’яток історії та 
культури Вінницької області» - 
1848,2 тис.грн.
Профінансовано видання творів 
місцевих авторів -  у сумі 1944,7 
тис.грн.
Протягом звітного періоду 
забезпечено збір та підготовку 
матеріалів до видання 
наступних томів обласних книг 
«Реабілітовані історією», 
видано «Звід пам’яток історії 
та культури Вінницької 
області».та підготовлено до 
друку книгу «Захисники 
незалежної України -  герої 
АТО/ООС. Вінницька область» 
(книга перша).

Протягом звітного періоду забезпечено 
збір та підготовку матеріалів до видання 
наступних томів обласної книги 
«Реабілітовані історією», видано «Звід 
пам’яток історії та культури Вінницької 
області» та підготовлено до друку книгу 
«Захисники незалежної України -  герої 
АТО\ ОООС. Вінницька область» (книга 
перша)

Забезпечено випуск 94 назви кращих 
видань краєзнавчої, історичної, дитячої, 
художньої та іншої літератури місцевих 
авторів, альбомів художніх робіт митців 
Вінниччини, відібраних експертною 
радою з питань видання творів місцевих 
авторів

Видання творів серії «Моя 
Вінниччина»

Дослідження, висвітлення 
та видання відомостей 
про кожний населений 
пункт, з його історією, 
заняттям населення, 
побутом, народною 
культурою. З історії 
окремого села, міста.

Видано 29 книг серії «Моя 
Вінниччина»

Забезпечено випуск книг про населені 
пункти області, їх історію, заняття 
населення, побут, народну культуру



хутора складається 
історія всієї держави

проведення презентації 
творів місцевих авторів, 
виданих коштом 
обласного бюджету

Популяризація творів 
місцевих авторів

Проведено 64 презентації книг 
місцевих авторів, виданих 
коштом обласного бюджету, а 
також III та IV фестивалі 
подільських громад “Відродимо 
село -  розквітне Україна»

Підвищено рівень читацької активності, 
суспільний запит на книжкову 
продукцію, насамперед серед дітей та 
молоді, забезпечено доступ громадян до 
інформації, створено сприятливі умови 
для розвитку видавничої справи

Безкоштовне 
розповсюдження 
книжкової продукції

Поповнення бібліотечних 
фондів публічних 
бібліотек та 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

70 відсотків накладу книг, 
безкоштовно передано 
шкільним ЗО відсотків 
використовується при 
проведенні презентацій, 
конференцій, ділових зустрічей, 
відзначення загальнодержавних 
свят, ювілейних і пам'ятних дат 
та обслуговування делегацій 
бібліотекам області

Забезпечено поповнення фондів 
публічних бібліотек та загальноосвітніх 
навчальних закладів області книжковою 
продукцією

Фінансова підтримка 
комунальної установи 
«Видавничий дім «Моя 
Вінниччина»

Забезпечення якісного та 
вчасного виходу 
обласного літературно- 
мистецького журналу 
«Вінницький край» та 
редагування книг серії 
«Моя Вінниччина»

Надано фінансову підтримку 
комунальній установі 
«Видавничий дім «Моя 
Вінниччина»

Забезпечено якісний та вчасний випуск 
обласного літературно-мистецького 
журналу «Вінницький край» та 
редагування 26 книг серії «Моя 
Вінниччина»

Фінансова підтримка 
діяльності обласної 
організації Національної 
спілки письменників 
України

Створення умов для 
творчої праці 
письменників

Надано фінансову підтримку 
обласній організації 
Національної спілки 
письменників України у сумі 
264,5 тис.грн.

Активізовано популяризацію серед 
населення творів місцевих авторів, 
освітню та пропагандистську роботу 
письменників Вінниччини в 
загальноосвітніх закладах та закладах 
культури області, створено належні 
умови для творчої праці членів 
Вінницької обласної організації



Національної спілки письменників 
України_________________________

Проведення книжкового 
ярмарку

Сприяння популяризації 
вітчизняної книжкової 
продукції, підвищення 
рівня культури читання

протягом 2019 та 2021 pp. 
проведено 2 книжкових 
ярмарки

У ярмарках взяли участь видавництва та 
поліграфічні підприємства 5 областей, які 
представили різножанрову книжкову 
продукцію, що сприяло популяризації 
вітчизняної книжкової продукції, 
підвищення інтересу до читання_________

3. Забезпечення щорічного 
розгляду на засіданнях 
колегій обласної та 
районних державних 
адміністрацій, на 
засіданнях виконкомів 
місцевих рад питання про 
стан розвитку 
громадянського 
суспільства з визначенням 
кола проблем та 
затвердженням 
конкретних заходів щодо 
їх розв’язання

Створення умов для 
презентації та 
обговорення ключових 
показників розвитку 
громадянського 
суспільства та 
міжсекторальної 
взаємодії на різному 
рівні, забезпечення 
можливості оперативного 
редагування діючої 
Програми та заходів до 
неї

Проведено засідання колегій 
обласної та районних 
державних адміністрацій, 
виконкомів місцевих рад з 
обговорення питань стану 
розвитку громадянського 
суспільства щодо визначення 
кола проблем, із затвердженням 
конкретних заходів щодо їх 
розв’язання

З метою забезпечення участі 
представників ОГС, громадськості, 
експертів в обговоренні питань розвитку 
громадянського суспільства, 
міжсекторальної взаємодії на різних 
рівнях, визначення кола проблем і 
затвердження заходів щодо їх 
розв’язання щорічно на засіданнях 
колегії обласної та районних державних 
адміністрацій обговорювалися дані 
питання за участі представників 
Громадської ради при обласній 
державній адміністрації та Громадських 
рад при районних державних 
адміністраціях

Проведення навчальних 
занять для представників 
ОГС з питань можливості 
отримання фінансової 
підтримки за рахунок 
коштів обласного 
бюджету

Підвищення фінансової 
та юридичної грамотності 
ОГС з питань реалізації 
заходів за рахунок 
бюджетних коштів
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Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації на 
постійній основі організував 
навчання для представників 
ОГС щодо процедури 
написання проектів для участі у 
конкурі з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених 
ОГС, для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова______

Підвищено рівень кваліфікації учасників 
конкурсу проектів для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка за рахунок коштів обласного 
бюджету, а також підвищено рівень 
інституційних спроможностей 
представників ОГС, що перемогли у 
конкурсі



підтримка за рахунок коштів 
обласного бюджету, а також 
для голів та бухгалтерів ОГС, 
що перемогли у конкурсі.

Напрацювання за участі 
громадськості пріоритетів 
т а  єдиних критеріїв щодо 
надання фінансової 
підтримки за рахунок 
бюджетних коштів для 
виконання програм 
(реалізації проектів, 
заходів), розроблених 
ОГС та спрямованих на 
реалізацію політики

Створення сприятливих 
умов для формування та 
інституційного розвитку 
ОГС

Напередодні оголошення 
конкурсу з надання фінансової 
підтримки ОГС на офіційному 
веб сайті обласної державної 
адміністрації в категорії 
«Консультації з громадськістю» 
у форматі електронних 
консультацій з громадськістю 
проводились обговорення щодо 
напрацювання пріоритетів та 
єдиних критеріїв з метою 
надання фінансової підтримки 
за рахунок бюджетних коштів 
для виконання програм 
(реалізації проектів, заходів), 
розроблених ОГС та 
спрямованих на реалізацію 
державної та регіональної 
політики

За результатами проведених електронних 
консультацій з громадськістю визначено 
пріоритетні напрями та єдині критерії 
розробки конкурсних програм:
-  соціально-економічний розвиток;
-  культурно-просвітницька діяльність;
-  національно-патріотичне виховання;
-  розвиток інклюзивного середовища;
-  краєзнавча робота, охорона пам’яток 
історії та культури;
-  аналітична діяльність та проведення 
соціологічних досліджень;
-  допомога соціально незахищеним 
верствам населення;
-  екологічна безпеку;
-  протидія корупції;
-  розвиток громадянського суспільства та 
засобів масової інформації.

Виготовлення та 
розміщення соціальної 
реклами з тематики 
громадянського 
суспільства у ЗМІ, 
виготовлення відповідних 
інформаційних 
друкованих матеріалів, 
розповсюдження їх серед 
населення, розміщення на 
об’єктах зовнішньої

Сприяти підвищенню 
рівня компетентності, 
громадянської та правої 
культури та освіти 
населення, професійного 
рівня ОГС

У регіональних друкованих та 
електронних ЗМІ на постійній 
основі розміщувалася соціальна 
реклама з тематики сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства та міжсекторальної 
співпраці між органами влади, 
органами місцевого 
самоврядування та ОГС

Шляхом проведення просвітницьких 
заходів та соціальної реклами з тематики 
міжсекторальної співпраці між органами 
влади та ОГС налагоджено взаємодію та 
компетентну комунікацію у механізмах 
участі громадськості в процесі 
формуванні та реалізації державної та 
регіональної політики щодо розвитку 
громадянського суспільства в громадах 
області



реклами тощо
Проведення консультацій 
з  громадськістю щодо 
шляхів налагодження 
міжсекторальної співпраці 
у  запобіганні і протидії 
шахрайству та іншим 
зловживанням у сфері 
надання благодійної 
допомоги

Сприяти налагодженню 
міжсекторапьної 
співпраці між 
правоохоронними 
органами, органами 
влади та ОГС у 
запобіганні і протидії 
шахрайству та іншим 
зловживанням у сфері 
надання благодійної 
допомоги

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації спільно 
із ГУ Національної поліції у 
Вінницькій області та 
Громадською радою при 
обласній державній 
адміністрації провели засідання 
круглого столу «Шахрайство у 
благодійності: як із цим 
боротися». У засіданні взяли 
участь близько 50 осіб.

За результатами спільного засідання було 
прийнято резолюцію про співпрацю ГУ 
Національної поліції у Вінницькій 
області та представників ОГС області 
щодо налагодження тісної комунікації та 
взаємодії у даному напрямі

Проведення публічного 
звітування про стан 
виконання заходів щодо 
розвитку громадянського 
суспільства у Вінницькій 
області

Забезпечити публічне 
підведення підсумків 
шодо розвитку 
громадянського 
суспільства області та 
визначення заходів для 
поліпшення ситуації

Щорічно на засіданнях 
Громадської ради при обласній 
державній адміністрації щодо 
обговорення та затвердження 
звіту за підсумками роботи 
Департаментом інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації 
оприлюднюється звіт про 
виконання Плану заходів з 
реалізації Націонадьної 
стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 
Вінниччині.

органами виконавчої влади спільно з 
організаціями громадянського 
суспільства визначено сфери 
міжсекторадьної співпраці для надежної 
імплементації інструментів громадської 
участі та сформовано сприятливе 
середовище для діяльності ОГС та їх 
участі у соціадьно-економічному житті 
регіону

Проведення серії 
навчальних тренінгів для 
ОГС щодо застосування 
механізмів демократії 
участі. Інформаційно- 
прр^вітницька та________

Сприяння задучення 
громадськості до 
процесів формування та 
реалізації державної, 
регіонадьної політики.

Протягом звітного періоду 
Департаментом інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації, 
Центром перепідготовки та

Представники ОГС області підвищили 
рівень професійної компетентності щодо 
механізмів співпраці органів державної 
влади з ОГС в контексті реадізації 
державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства та__________



методична підтримка 
ОГС.

вирішення питань 
місцевого значення

підвищення кваліфікації 
працівників органів державної 
влади, місцевого 
самоврядування, науковцями та 
експертами проведено 12 
навчальних тренінгів для 
представників ОГС щодо 
механізмів демократії участі в 
оффлайн та онлайн форматах.

налагодження міжсекторальної співпраці

Проведення консультацій 
з громадськістю (круглих 
столів, конференцій, 
громадських обговорень 
та слухань, електронних 
консультацій, 
відеоконференцій тощо) з 
обговорення проектів 
суспільно значущих 
нормативно-правових 
актів, актуальних питань 
соціально-економічного 
та суспільно-політичного 
розвитку регіону

Забезпечення участі ОГС 
у формуванні та 
реалізації державної та 
регіональної політики

Проведено консультації з 
громадськістю (круглі столи, 
конференції, громадські 
обговорення та слухання, 
електронні консультації, 
відеоконференції тощо) з 
обговорення проектів суспільно 
значущих нормативно-правових 
актів, актуальних питань 
соціально-економічного та 
суспільно-політичного розвитку 
регіону

З метою залучення громадян до участі в 
управлінні державними справами, 
надання можливості для їх вільного 
доступу до інформації про діяльність 
органів виконавчої влади, а також 
забезпечення гласності, відкритості та 
прозорості діяльності зазначених органів 
обласною державною адміністрацією 
забезпечено проведення консультацій з 
громадськістю з обговорення проектів 
суспільно значущих нормативно- 
правових актів, актуальних питань 
соціально-економічного та суспільно- 
політичного розвитку регіону; 
у 2019 році-4 6 ;  
у 2020 році -  26;
у 2021 році -  15._______________________

Проведення конкурсу з 
визначення програм 
(проектів, заходів), 
розроблених ОГС, для 
виконання (реалізації") 
яких надається фінансова 
підтримка за рахунок 
коштів обласного 
бюджету

Забезпечення прозорого 
відбору програм 
(проектів, заходів), 
розроблених ОГС, для 
виконання (реалізації') 
яких надається фінансова 
підтримка за рахунок 
коштів обласного 
бюджету

з  метою реалізації механізмів 
участі громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної та регіональної 
політики, сприяння їхньому 
розвитку щорічно проводиться 
конкурс з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених 
ОГС, для виконання (реалізації*)

На виконання постанови КМУ № 1049 
від 12.10.2011 року «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з 
визначення програм, розроблених ІГС, 
для виконання яких надається фінансова 
підтримка» (зі змінами) конкурсною 
комісією обрано переможців: 
у 2019 році 25 програм, розроблених 

ІГС -  на загальну суму 1 мли. грн.;
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яких надається фінансова 
підтримка за рахунок коштів 
обласного бюджету

у 2020 році 23 програми, розроблених 
ІГС -  на загальну суму 1 млн. грн.; 
у 2021 році 17 програм, розроблених ІГС
-  на загальну суму 1 млн. грн.___________

Проведення моніторингу 
стану виконання 
(реалізації) програм 
(проектів, заходів), 
визнаних переможцями 
конкурсу, відповідно до 
порядку проведення 
конкурсу з визначення 
програм (проектів, 
заходів), розроблених 
ОГС, для виконання 
(реалізації) яких надається 
фінансова підтримка за 
рахунок коштів обласного 
б ю д ж е т у ________ _

Здійснення 
інформаційного 
супроводу заходів з 
реалізації проектів ОГС

Здійснено інформаційно- 
методологічні заходи та 
проведено моніторинг стану 
виконання (реалізації) програм 
(проектів, заходів), визнаних 
переможцями конкурсу, 
відповідно до порядку 
проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених ОГС, для 
виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка 
за рахунок коштів обласного 
бюджету

На офіційному веб сайті обласної 
державної адміністрації в категорії 
«Громадянське суспільство», рубриці 
«Фінансова підтримка ІГС», «Моніторинг 
виконання програми» розміщувалися 
підсумкові висновки щодо реалізації 
програм ( проектів,заходів) розроблених 
ІГС, для виконання реалізації яких 
надавалася фінансова підтримка у 2019 та 
2020 роках за рахунок коштів обласного 
бюджету. Інформаційні статті щодо 
презентацій та виконання програм 
постійно оприлюднювалися на 
офіційному веб сайті обласної державної 
адміністрації__________________________

Залучення представників 
ОГС та громадських рад 
при місцевих органах 
виконавчої влади та ОМС 
до розробки та виконання 
регіональних та місцевих 
програм

Забезпечення участі 
громадськості у 
прийнятті управлінських 
рішень та ефективного 
громадського контролю 
за діяльністю місцевих 
органів влади

Щорічно на засіданнях 
Громадських рад при обласній 
державній адміністрації та 
обласній Раді представники 
Департаментів обласної 
державної адміністрації: 
фінансів; міжнародного 
співробітництва та 
регіонального розвитку 
презентували проекти 
Обласного бюджету на 
наступний рік та Програми 
соціально-економічного 
розвитку області._____________

За результатами розгляду проектів 
відповідних програм представниками 
Громадських рад при обласній державній 
адміністрації та обласній Раді внесено 
компетентні пропозиції, які були 
прийняті до розгляду

Сприяння діяльності 
Громадських рад при

Створення умов для 
діяльності Громадських

Для членів громадських рад 
при обласній державній

Зазначені заходи сприяли підвищенню 
рівня кваліфікації членів громадських рад
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місцевих органах 
виконавчої влади та ОМС. 
Забезпечення проведення 
системних семінарів- 
нарад для членів 
громадських рад.

рад та підвищення їх 
активності

адміністрації та обласній Раді, 
районних державних 
адміністрацій в Центрі 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, місцевого 
самоврядування членом 
експертної ради Громадської 
ради при обласній державній 
адміністрації, керівником ГО 
«Право» В.Дорохом спільно з 
профільними спеціалістами 
Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації 
щоквартально проводилися 
семінари-наради щодо 
механізмів участі громадськості 
у процесі формування та 
реалізації державної та 
регіональної політики на 
місцях.

при місцевих органах виконавчої влади 
та ОМС щодо механізмів участі 
громадськості у процесі формування та 
реалізації державної і регіональної 
політики на місцях, а також поглибили 
рівень знань та спроможностей в частині 
проведенні громадської експертизи 
діяльності місцевих ОВВ

Організація та проведення 
ознайомчих візитів з 
обміну досвідом 
державних службовців, 
посадових осіб ОМС та 
представників ОГС до 
різних громад та інших 
регіонів з метою вивчення 
позитивної та успішної 
практики залучення 
громадськості, 
викоі^стання____________

Сприяння популяризації 
успішного досвіду та 
ефективних практик 
сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства на 
Вінниччині

з метою проведення 
ознайомчих зустрічей з обміну 
досвідом та вивчення 
позитивної й успішної практики 
залучення громадськості до 
використання різноманітних 
форм демократії участі 
державних службовців, 
посадових осіб ОМС та 
представників ОГС проведено 
низку івентів із представниками 
ОМС та ОГС м.Вінниці у хабі

В результаті обміну досвідом 
представниками ОМС та ОГС області 
запроваджено кращі практики з реалізації 
механізмів участі у своїй поточній 
діяльності
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різноманітних форм 
демократії участі

«Місто Змістів» та в 
молодіжному центрі «Квадрат». 
У зв’язку з тим, що проведення 
заходів припало на період дії 
карантину, з метою 
забезпечення дотримання вимог 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 
року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території 
України гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 
8АК5-СоУ-2» виїзні зустрічі не 
проводилися__________________

Розвиток механізму 
звернення громадян до 
органів виконавчої влади 
та органів місцевого 
самоврядування за 
допомогою електронних 
петицій та аналіз 
ефективності 
функціонування цього 
механізму______________

Надання громадянам 
можливості впливати на 
регіональну політику 
шляхом подання 
електронних петицій

На офіційному веб сайті 
обласної державної 
адміністрації створена рубрика 
«Система електронних 
звернень»

За результатами моніторингу звернень на 
офіційному веб сайті 
облдержадміністрації в категорії 
«Публічна інформація», «Публічні 
документи та звіти» регулярно 
розміщуються щомісячні звіти про 
надходження запитів та інформацію 
щодо їх розгляду

Інформування в засобах 
масової інформації, 
розміщення на веб-сайтах 
органів влади ефективних 
прикладів діяльності ОГС, 
їх участі у формуванні та 
реалізації регіональної 
політики, виріщення 
питань місцевого 
значециЯ-

Популяризація успіщного 
досвіду діяльності ОГС

На регулярній основі 
здійснюється інформування 
населення в ЗМІ, а також 
шляхом розміщення на 
офіційних веб-сайтах органів 
влади інформації щодо 
ефективних прикладів 
діяльності ОГС, їх участі у 
формуванні та реалізації 
регіональної політики,______

З метою популяризації успішного досвіду 
діяльності ОГС на офіційному веб сайті 
обласної державної адміністрації в 
рубриці «Г ромадянське суспільство» 
розміщується інформація про діяльність 
ОГС. Окрім того, у 2020 році 
Департаментом підготовлено
інформаційний звіт про діяльність 
громадських організацій Вінницької 
області протягом 2018-2019 років (Кращі
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Видання матеріалів 
кращих практик 
використання різних форм 
демократії участі

вирішення питань місцевого 
значення.
Також Департаментом 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
обласної державної 
адміністрації видаються 
методичні та описові матеріали 
про кращі практики 
використання різних форм 
демократії участі __________

практики інститутів громадянського 
суспільства Вінниччини. У 2-х частинах.
-  Вінниця; ТОВ «ТВОРИ», 2020. -  40 та 
36 с.).

Запровадження практики 
участі делегацій 
представників 
громадськості та ОГС 
області у масових 
заходах з відзначення 
державних свят та 
пам’ятних історичних 
подій з виїздом у 
населені пункти області 
та України

Підвищення престижу 
ОГС

Представники ОГС Вінниччини 
брали участь в урочистих 
заходах до державних свят в м. 
Києві,м. Вінниці та області. 
Щорічно представники ГО 
«Родина Героїв Небесної 
Сотні» бере участь в 
меморіальних заходах до Дня 
Гідності та Свободи та Дня 
Героїв Небесної Сотні у м. 
Києві. В урочистих заходах в 
м.Києві до Дня Незалежності 
України в 2019 році взяли 
участь представники ОГС, 
науковці, громадськість області. 
Окрім того, в 2021 році з нагоди 
відзначення З 5-річниці 
Чорнобильської катастрофи 50 
представників ОГС - 
ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС відвідали 
м. Прип’ять . До відзначення 
100 річчя подій Української 
революції 1917-1921 років,

Популяризація серед населення області 
історичних знань, краєзнавчої та 
дослідницької інформації щодо подій 
героїчної боротьби українського народу 
за самовизначення та творення власної 
держави, ідеали свободи, соборності та 
державності, за участі науковців -  
викладачів різних ВНЗ, представників 
УІНП, членів ГО; «Вінницьке історичне 
товариство» , «Родина Героїв Небесної 
Сотні» «Єдина Родина Вінниччини» 
ветеранських об’єднань та інших сприяє 
зміцненню національної єдності, 
консолідації українського суспільства, 
підтримці ініціатив громадськості у цій 
сфері формування у суспільстві 
національно-патріотичної 
загальнодержавної ідеї, виховання дітей і 
молоді за українськими звичаями та 
традиціями.
Окрім того, на офіційному вебсайті 
обласної державної адміністрації 
створено розділ «Вінничани в історії», в 
якому містяться рубрики «Жива історія»
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були залучені більше 1000 
представників ОГС, науковців, 
дослідників даної тематики для 
участі у заходах: 100-річчя 
подій Вапнярської битви; 
відкриття пам’ятних знаків та 
дошок у населених пунктах 
Вінниччини та ін.

та «Вінничани в історії», які 
систематично оновлюються та 
наповнюються відповідною інформацією.

Подальше впровадження 
механізму соціального 
замовлення в області.

Сприяння залученню 
ОГС до надання 
соціальних послуг

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної 
державної адміністрації спільно 
із Вінницькою обласною 
правозахисною організацією 
«Джерело Надії» в рамках 
проведення семінару для голів 
ГО учасників АТО/ООС 
провели семінар-тренінг щодо 
розробки нових та 
удосконалення існуючих 
механізмів партнерської 
взаємодії органів виконавчої 
влади та ОМС з ОГС з метою 
посилення потенціалу ОГС 
щодо надання соціальних 
п о с л у г _______ ___ _________

Підвищено рівень обізнаності голів ГО 
учасників АТО/ООС в питаннях 
впровадження соціального замовлення та 
посилення потенціалу ОГС щодо надання 
соціальних послуг в територіальних 
громадах

Організація надання 
населенню правових 
консультацій з питань 
створення та правового 
регулювання діяльності 
ОГС

Сприяння підвищенню 
рівня правової культури 
населення

Регіональний центр з надання 
безоплатної правової допомоги 
у Вінницькій області на 
постійній основі надає 
населенню області правові 
консультації з питань створення 
та правового регулювання 
діяльності ОГС

Забезпечено доступ населення на 
безоплатній основі до правової допомоги 
з метою надання громадськості якісних 
юридичних послуг з питань правового 
регулювання, порядку утворення, 
реєстрації, діяльності та припинення 
громадських об’єднань

Проведення щорічного Створення постійно проведення щорічного Протягом дії програми проведено 2
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обласного форуму з 
питань розвитку 
громадянського 
суспільства «Я 
ЗМІНЮЮ»

діючої локації з обміну 
досвідом та поєднання 
зусиль, ресурсів та 
потенціалу ОГС

обласного форуму з питань 
розвитку громадянського 
суспільства «Я ЗМІНЮЮ»

Регіональних Форуми Громадських 
Ініціатив в яких прийняли участь понад 
300 представників органів влади, 
інститутів громадянського суспільства, 
міжнародних організацій, наукових 
установ, експертів.___________________

Публічне звітування ОГС 
про результати реалізації 
програм та проектів, які 
були реалізовані за 
рахунок бюджетних 
коштів

Надання доступу 
громадськості до 
інформації щодо 
використання коштів на 
реалізацію програм та 
проектів, які були 
реалізовані за рахунок 
коштів обласного 
бю джету.

членами конкурсної комісії 
визначені відповідальні особи 
(куратори), як здійснюють 
супровід в процесі реалізації 
проектів (програми), та надають 
методологічну допомогу в 
публічному звітуванні ОГС про 
результати реалізації програм 
(проектів), яким була надана 
фінансова підтримка за рахунок 
коштів з обласного бюджету

Публічне звітування переможців 
конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів) за рахунок коштів обласного 
бюджету проходять відкрито на чергових 
засіданнях конкурсної комісії з 
визначення програм, а також на офіційній 
веб сторінці обласної державної 
адміністрації в рубриці «Діяльність 
інститутів громадянського суспільства»

Проведення моніторингу 
та оцінки програм і 
проектів, які виконуються 
ОГС за рахунок 
бюджетних коштів. 
Розміщення результатів 
моніторингу та оцінки у 
відкритому доступі.

Сприяння підвищенню 
рівня довіри до ОГС

На офіційному веб сайті 
обласної державної 
адміністрації в категорії 
«Громадянське суспільство» 
створено рубрику «Фінансова 
підтримка інститутів 
громадянського суспільства» 
«Моніторинг виконання 
Програми» у якій на постійній 
основі розміщується інформація 
про виконання програм, яким 
надається фінансова підтримка 
за рахунок коштів обласного 
бюджету_____________ ______

Забезпечено прозорість діяльності ОГС, 
які перемогли у конкурсі, та реалізовано 
принцип доступність до інформації про 
виконанні ними програм (проекти) за 
рахунок коштів обласного бюджету

Створення та 
оприлюднення на веб
сайті обласної державної 
адмірістрації інформації

Надання доступу 
громадськості до оцінки 
та моніторингу стану 
виконання проектів

На офіційному веб сайті 
облдержадміністрації створено 
рубрику «Громадянське 
суспільство» у я к і й _______
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про програми та проекти 
які реалізуються, 
оперативне оновлення 
відповідної інформації

(програм) інформується зокрема і про 
стан виконання заходів щодо 
розвитку громадянського 
суспільства у Вінницькій 
області. Окрім того дана 
інформація щорічно звітується 
на спільних засідання 
Громадських рад при 
облдержадміністрації та 
Районні раді_________________

Відзначення державних і 
професійних свят, 
історичних та визначних 
подій, ювілейних та 
пам’ятних дат
- забезпечення участі 
делегацій області у 
загальнодержавних 
заходах у м. Києві та 
регіонах України, 
прийому офіційних 
делегацій
- поширення соціальної 
реклами з відзначення 
свяпсових заходів та інших 
важливих подій
- забезпечення квіткоюю 
продукцією для вручення 
нагородженим відзнаками 
обласного рівня та для 
покладань до пам’ятників та 
пам’ягаих знаків
- виготовлення та 
розповсюдження 
інформаційно-____________

Забезпечення проведення 
на належному рівні в 
області заходів з 
відзначення професійних 
свят, історичних та 
визначних подій, 
ювілейних та пам’ятних 
дат. Сприяння 
консолідації суспільства, 
формування та виховання 
у громадян почуття 
патріотизму. Збереження 
історичної пам'яті народу, 
популяризація держав
ницьких поглядів серед 
громадськості.
Донесення до суспільства 
інформації щодо відзначення 
пам’ятних дат та історичних 
подій.

Протягом звітного періоду 
профінансовано видатки на 
відзначення державних свят та 
проведення інших заходів, 
зокрема, виплату грошової 
винагороди особам, 
нагороджених: Почесною 
грамотою обласної державної 
адміністрації та обласної Ради; 
«Людина Року»; «За заслуги 
перед Вінниччиною». 
Проведего оплату послуг з 
виготовлення друкованої 
продукції за макетами 
надісланими Міністерством 
інформаційної політики та 
культури України, 
відеопродукції, транспортних 
послуг та придбання квіткової 
продукції

З метою зміцнення національної єдності, 
консолідації українського суспільства та 
підтримки ініціатив громадськості у цій 
сфері забезпечено належну організацію 
проведення заходів, урочистостей з 
нагоди відзначення державних і 
професійних свят, історичних та 
визначних подій, ювілейних та пам’ятних 
дат
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просвітницької продукції 
(буклетів, листівок, 
постерів, сіті лайтів, 
плакатів, бланків, грамот, 
відеопродукції, тощо) про 
героїчну боротьбу 
українського народу за 
незалежність, суверенітет 
та  територіальну 
цілісність України, 
просування національних 
патріотичних цінностей, 
зміцнення державності, 
історичної пам’яті, 
консолідації 
громадянського 
суспільства тощо 
-проведення інших 
заходів на виконання 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації
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Фінансування обласної програми у 2019 році
тис.грн

№
з/п

Н азва програми / заходу Обсяг 
коштів, 
передбачен 
ий на
фінансуван 
ня заходу 
згідно 
програми

Обсяг коштів, 
передбачений на 
фінансування 
заходів 
програми у 
відповідному 
джерелі на 
2019 р. 3 ураху 
ванням змін

Фактично 
профінансовано 
у 2019 році

Касові 
видатки у 
2019 році

Кредите
рська
заборго
ваність
у звітно
му
періоді.

Залишок
невикорис
таних
асигну
вань.

1 І . Регіональна програма сприяння 
розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2019--2021роки:
ІЛ асоби масової інформації:
1.1.1 .Висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування ЗМІ та інформаційними 
агентствами

798,0 798,0 797,3 797,3 - 0,7

1.1.5 Сприяння діяльності обласної 
організації Національної спілки 
журналістів України

30,0 30,0 24,0 24,0 6,0

1.1.6 Проведення конкурсу 
журналістських робіт “Реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади”

120,0 114,9 114,9 114,9

1.1.7. Проведення конкурсу 
журналістських робіт «Моя Вінниччина»

120,0 112,7 112,7 112,7 - -

1.1.8.Забезпечення одноразової допомоги 
реформованим редакціям обласної, 
районних, міських друкованим ЗМІ 
Вінницької області

900,0 900,0 900,0 900,0
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2.Видавнича справа 
2.1.1 .Фінансова підтримка 
редакційно-видавничих груп, 
в  т.ч. :

«Реабілітовані історією»;
- «Книга Пам’яті України»;
- «Звід пам’яток історії та культури 
Вінницької області»
видання творів місцевих авторів

2700,0 2700.0

682.0
439.0
579.0

1000,0

2700.0

682.0
439.0
579.0

1000.0

2700.0

682.0
439.0
579.0

1000.0

- -

2.1.2.Видання творів серії «Моя 
Вінниччина»

300,0 295,0 295,0 295,0 - -

2 .1 .5.Фінансова підтримка комунальної 
установи «Видавничий дім «Моя 
Вінниччина»

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

2.1.5. Фінансова підтримка діяльності 
обласної організації Національної спілки 
письменників України

100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.7 Проведення осіннього книжкового 
ярмарку

50,0 50,0 50,0 50,0 - -

3 . Громадянське суспільство
3.1.1. Проведення навчально-методичних 
семінарів та тренінгів для фахівців 
місцевих органів виконавчої влади,ОМС 
та  представників ОГС щодо механізмів 
участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної, регіональної та 
місцевої політики.

50,0 50,0 50,0 50,0

З.І.б.Проведення навчальних занять для 
представників ОГС з питань можливості 
отримання фінансової підтримки за 
рахунок коштів обласного бюджету

50,0 50,0 50,0 50,0

3.1.8.Виготовлення та  розміщення 
соціальної реклами з тематики 
громадянського суспільства у ЗМІ,

50,0 30,9 30,9 30,9
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виготовлення відповідних 
інформаційних друкованих матеріалів, 
розповсюдження їх серед населення, 
розміщення на об’єктах зовнішньої 
реклами тощо
3.2.1. Проведення серії навчальних 
тренінгів для ОГС щодо застосування 
механізмів демократії участі. 
Інформаційно-просвітницька та 
методична підтримка ОГС.

50,0 46,2 46,2 46,2

3.2.3. Проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених 
ОГС, для виконання (реалізації") яких 
надається фінансова підтримка за 
рахунок коштів обласного бюджету

1000,0 994,5 994,3 994,3 0,2

3.2.9. Висвітлення в засобах масової 
інформації, розміщення на веб-сайтах 
органів влади ефективних прикладів 
діяльності ОГС, їх участі у формуванні 
та  реалізації регіональної політики, 
вирішення питань місцевого значення. 
Видання матеріалів кращих практик 
використання різних форм демократії 
участі.

50,0 29,5 29,5 29,5

3.4.2. Проведення щорічного обласного 
форуму 3 питань розвитку 
грома дянського суспільства «Я 
ЗМІНЮЮ»

50,0 50,0 50,0 50,0

4. Заходи 3 відзначення свят, 
знаменних дат та проведення інших 
заходів
4.1.1.Відзначення державних і 
професійних свят, історичних та 
визначних подій, ювілейних та 
нам’яти ;^  дат

2500,0 1972,0 1971,6 1971,6 0,4
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- забезпечення участі делегацій області у 
загальнодержавних заходах у м. Києві та 
регіонах України, прийому офіційних 
делегацій
- поширення соціальної реклами з віданачення 
святкових заходів та інших важливих подій
- забезпечення квітковою продукцією для 
вручення нагородженим віданаками 
обласного рівня та для покладань до 
пам’ятників та пам’ятних знаків

виготовлення та розповсюдження 
інформаційно-просвітницької продукції 
(буклетів, листівок, постерів, сіті лайтів, 
плакатів, бланків, грамот, відеопродукції, 
тощ о) про героїчну боротьбу 
українського народу за незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, просування національних 
патріотичних цінностей, зміцнення 
державності, історичної пам’яті, 
консолідації громадянського суспільства 
тощ о
-проведення інших заходів на виконання 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації__________________
Разом по заходах програми 9918,0 9323,7 9316,4 9316,4 7,3
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Фінансування обласної програми у 2020 році
тис.грн.

№
з/п

Н азва програми / заходу Обсяг 
коштів, 
передбачен 
ий на
фінансуван 
ня заходу 
згідно 
програми

Обсяг коштів, 
передбачений на 
фінансування 
заходів 
програми у 
відповідному 
джерелі на 
2020 р. 3 ураху 
ванням змін

Фактично 
профінансовано 
у 2020 році

Касові 
видатки у 
2020 році

Кредито
рська
заборго
ваність
у звітно
му
періоді.

Залишок
невикорис
таних
асигну
вань.

1 І. Регіональна програма сприяння 
розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2019-2021роки:
1.Засоби масової інформації:
1.1.1 .Висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування ЗМІ та інформаційними 
агентствами

798,0 785,0 736,7 609,2 127,5 48,3

1.1.5 Сприяння діяльності обласної 
організації Національної спілки 
журналістів України

30,0 30,0 18,1 18,1 11,9

1.1.6 Проведення конкурсу 
журналістських робіт “Реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади”

120,0 120,0 115,1 115,1 4,9

1.1.7. Проведення конісурсу 
журналістських робіт «Моя Вінниччина»

120,0 115,0 113,4 - 113,4 1,6

1.1.8.3абезпечення одноразової допомоги 
реформованим редакціям обласної, 
районних, міських друкованим ЗМІ 
Вінндцької області

900,0 850,0 850,0 850,0
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2.Видавнича справа 
2.1.1 .Фінансова підтримка 
редакційно-видавничих груп, 
в  т .ч . :

«Реабілітовані історією»;
- «Книга Пам’яті України»;
- «Звід пам’яток історії та культури 
Вінницької області»
видання творів місцевих авторів

2800,0 2700.0

690.0
439.0
671.0

900,0

2658.5

690.0
439.0
671.0

858.5

1970.9

690.0
439.0
671.0

170.9 687,6

41.5

41.5

2 .1 .2.Видання творів серії «Моя 
Вінниччина»

300,0 300,0 282,7 259,0 23,7 17,3

2.1 .5 .Фінансова підтримка комунальної 
установи «Видавничий дім «Моя 
Вінниччина»

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

2.1.5. Фінансова підтримка діяльності 
обласної організації Національної спілки 
письменників України

100,0 100,0 89,5 89,5 10,5

2.1.7 Проведення осіннього книжкового 
ярмарку

50,0 - - - - "

3. Громадянське суспільство 
3.1.1. Проведення навчально-методичних 
семінарів та тренінгів для фахівців 
місцевих органів виконавчої влади,ОМС 
т а  представників ОГС щодо механізмів 
участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної, регіональної та 
місцевої політики.

50,0 - - - - -

З.І.б.Проведення навчальних занять для 
представників ОГС з питань можливості 
отримання фінансової підтримки за 
рахунок коштів обласного бюджету

50,0

3.1.8.Виготовлення та розміщення 
соціальної реклами з тематики 
гром^їянськогр суспільства у ЗМІ,

50,0
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виготовлення відповідних 
інформаційних друкованих матеріалів, 
розповсюдження їх серед населення, 
розміщення на об’єктах зовнішньої 
реклами тощо
3.2.1. Проведення серії навчальних 
тренінгів для ОГС щодо застосування 
механізмів демократії участі. 
Інформаційно-просвітницька та 
методична підтримка ОГС.

50,0

3.2.3. Проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених 
ОГС, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка за 
рахунок коштів обласного бюджету

1000,0 1000,0 712,9 712,9 287,1

3.2.9. Висвітлення в засобах масової 
інформації, розміщення на веб-сайтах 
органів влади ефективних прикладів 
діяльності ОГС, їх участі у формуванні 
та  реалізації регіональної політики, 
вирішення питань місцевого значення. 
Видання матеріалів кращих практик 
використання різних форм демократії 
участі.

50,0 50,0 24,3 24,3 25,7

3.4.2. Проведення щорічного обласного 
форуму 3 питань розвитку 
громадянського суспільства «Я 
ЗМІНЮЮ»

50,0

4. Заходи 3 відзначення свят, 
знаменних дат та проведення інших 
заходів
4.1.1.Відзначення державних і 
професійних свят, історичних та 
визначних подій, ювілейних та 
пам’ятних дат

2550,0 1729,0 1650,8 1578,5 72,3 78,2
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- забезпечення участі делегацій області у 
загальнодержавних заходах у м. Києві та 
регіонах України, прийому офіційних 
делегацій
- поширення соціальної реклами з відзначення 
святкових заходів та інших важливих подай
- забезпечення квгпсовою продукцією для 
вручення нагородженим відзнаками 
обласного рівня та для покладань до 
пам’ятників та пам’яших знаків

виготовлення та розповсюдження 
інформаційно-просвітницької продукції 
(буклетів, листівок, постерів, сіті лайтів, 
плакатів, бланків, грамот, відеопродукції, 
тощ о) про героїчну боротьбу 
українського народу за незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, просування національних 
патріотичних цінностей, зміцнення 
державності, історичної пам’яті, 
консолідації громадянського суспільства 
тощо
-проведення інших заходів на виконання 
розпоряджень голови 
облдержадміністраціїб 1_________________
Разом по заходах програми 10068,0 8779,0 8252,0 7227,5 1024,5 527,0
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Фінансування обласної програми у 2021 році
тис.грн.

№
з/п

Н азва програми / заходу Обсяг 
коштів, 
передбачен 
ий на
фінансуван 
ня заходу 
згідно 
програми

Обсяг коштів, 
передбачений на 
фінансування 
заходів 
програми у 
відповідному 
джерелі на 
2021 р. 3 ураху 
ванням змін

Фактично 
профінансовано 
у 2021 році 
(станом на 
01.10.21р.)

Касові 
видатки у 
2021 році 
(станом на 
01.10.21р.)

Кредито
рська
заборго
ваність
у звітно
му
періоді.

Залишок
невикорис
таних
асигну
вань.

1 1. Регіональна програма сприяння 
розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2019>2021роки:
ІЛасоби масової інформації:
1.1.1 .Висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування ЗМІ та інформаційними 
агентствами

798,0 525,5 243,3 243,3 -

1.1.5 Сприяння діяльності обласної 
організації Національної спілки 
журналістів України

30,0 30,0 20,0 20,0

1.1.6 Проведення конкурсу 
журналістських робіт “Реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади”

120,0 117,5

1.1.7. Проведення конкурсу 
журналістських робіт «Моя Вінниччина»

120,0 117,5 - - -

1.1.9 Проведення та замовлення 
досліджень та моніторингу ЗМІ

110,0 102,0 65,2 57,5 7,7
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2.Видавнича справа 
2.1.1 .Фінансова підтримка 
редакційно-видавничих груп, 
в  т .ч . :

- «Реабілітовані історією»;
- «Книга Пам’яті України»;
- «Звід пам’яток історії та культури 
Вінницької області»
видання творів місцевих авторів

3300,0 3200.0

850.0
520.0
830.0

1000,0

1682,8

616,6
381,8
598.2

86.2

1682,8

616,6
381,8
598.2

86.2

-

2.1.2.Видання творів серії «Моя 
Вінниччина»

300,0 300,0 63,6 63,6 -

2 .1 .3.Фінансова підтримка комунальної 
установи «Видавничий дім «Моя 
Вінниччина»

1300,0 1300,0 930,1 930,1

2.1.5. Фінансова підтримка діяльності 
обласної організації Національної спілки 
письменників України

100,0 100,0 75,0 75,0

2.1.7 Проведення книжкового ярмарку 50,0 50,0 50,0 50,0 -
3. Громадянське суспільство 
3.1.1. Проведення навчально-методичних 
семінарів та тренінгів для фахівців 
місцевих органів виконавчої влади,ОМС 
та представників ОГС щодо механізмів 
участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної, регіональної та 
місцевої політики.

50,0 50,0 -

3.1 .б.Проведення навчальних занять для 
представників ОГС з питань можливості 
отримання фінансової підтримки за 
рахунок коштів обласного бюджету

50,0 50,0

3.1.8.Виготовлення та розміщення 
соціальної реклами з тематики 
громадянського суспільства у ЗМІ, 
виготовлення відповідних 
інфармаційних друкованих матеріалів.

50,0 50,0
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розповсюдження їх серед населення, 
розміщення на об’єктах зовнішньої 
реклами тощо
3.2.1. Проведення серії навчальних 
тренінгів для ОГС щодо застосування 
механізмів демократії участі. 
Інформаційно-просвітницька та 
методична підтримка ОГС.

50,0 50,0

3.2.3. Проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених 
О ГС, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка за 
рахунок коштів обласного бюджету

1000,0 1000,0 229,3 229,3

3.2.9. Висвітлення в засобах масової 
інформації, розміщення на веб-сайтах 
органів влади ефективних прикладів 
діяльності ОГС, їх участі у формуванні 
т а  реалізації регіональної політики, 
вирішення питань місцевого значення. 
Видання матеріалів кращих практик 
використання різних форм демократії 
участі.

50,0 50,0

3.4.2. Проведення щорічного обласного 
форуму 3 питань розвитку 
громадянського суспільства «Я 
ЗМІНЮЮ»

50,0 50,0

4. Заходи 3 відзначення свят, 
знаменних дат та проведення інших 
заходів
4.1.1.Відзначення державних і 
професійних свят, історичних та 
визначних подій, ювілейних та 
пам’ятних дат
- забезпечення участі делегацій області у 

“Загальнодержавних заходах у м. Києві та

2600,0 2278,5 1177,4 1176,4 1,0
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регіонах України, прийому офіційних 
делегацій
~ поширення соціальної реклами з віщначення 
святкових заход ів та інших важливих подій
- забезпечення квіткоюю продукцією для 
вручення нагородженим віцзнаками
обласного рівня та для покладань до 
пам’ятників та пам’ятних знаків

виготовлення та розповсюдження 
інформаційно-просвітницької продукції 
(буклетів, листівок, постерів, сіті лайтів, 
плакатів, бланків, грамот, відеопродукції, 
тощо) про героїчну боротьбу 
українського народу за незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, просування національних 
патріотичних цінностей, зміцнення 
державності, історичної пам’яті, 
консолідації громадянського суспільства 
тощо
-проведення інших заходів на виконання 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації51_________________
Разом по заходах програми 10128,0 9421,0 4536,7 4528,0 8,7

Примітка: фінансування програм здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, фінансування за рахунок коштів державного бюджету 
та інших джерел не передбачено

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів. Не передбачених Програмою.
Протягом періоду дії програми Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації не проводилися додаткові заходи не передбачені програмою

3.2. Стан фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;



зо

Загалом з 2019 року по 01.10.2021 року обсяг коштів виділених з обласного бюджету, передбачений на реалізацію програми становить 
27 523,3 тис. грн., шо становить 91,4 % від запланованого обсягу фінансування.

3 .3 . Результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації 
плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді;

Налагоджено взаємодію з електронними та друкованими ЗМІ різних форм власності та інформаційними агентствами що висвітлення 
діяльності ОВВ та ОМС. Загалом за період реалізації програми, з метою активізації роботи зі сприяння виданню україномовних книжок, 
популяризації читання протягом дії програми за рахунок коштів обласного бюджету видано 123 назв книг місцевих авторів та серії книг 
«Моя Вінниччина», проведено їх презентації за участю авторів у бібліотеках, навчальних закладах та громадах, а також забезпечено 
поповнення бібліотечних фондів.

Аналізуючи стан виконання програми за звітний період, можна зробити висновок, що виконання заходів програми виконується майже 
на запланованому рівні.

3 .4 . Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини 
виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення).

Проблемні питання:
Підвищення рівня участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики на регіональному рівні у вирішенні питань 

місцевого значення та проведення ряду заходів спрямованих на розвиток відповідних компетенцій і навичок представників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства.

Ш ляхи вирішення:
посилення координації між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства в процесі реалізації регіональної 

політики у відповідній сфері на місцевому рівні;
налагодження взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в процесі реалізації державної політики 

сприянні розвитку громадянського суспільства;
посилення інституційної спроможності органів виконавчої влади з питань налагодження комунікацій з громадськістю;

3.5. Висновки та пропозиції щодо:
- впливу реалізації програми та динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;
Реалізація програми впливає на показники:
Реалізація програми впливає на показники соціально-економічного розвитку та відповідає основним цілям та пріоритетам Стратегії 

збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2021 року;
- доцільності продовження виконання програми: 

актуальність затвердження програми, це створення сприятливого і безпечного середовища для діяльності інститутів громадянського 
суспільства та їх членів, розширення сфер співпраці цих інститутів з органами влади та бізнесом, належної імплементації механізмів 
громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на регіональному рівні та оперативне вирішення питань місцевого 
значення;



- уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку 
виконавців, строків виконання: 

не потребують.
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Перший заступник голови обласної Ради В.КІСТІОН


