
Додаток №1
до Програми підтримки діяльності національно- 
культурних товариств, забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними 
українцями на період 2021-2024 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств 
області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального 

розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями 
___________________ на період 2021-2024роки_______________________

1 Ініціатор розроблення Програми Управління у справах національностей та 
релігій Вінницької обласної державної 
адміністрації

2 Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади 
чи місцевого самоврядування про 
розроблення Програми

Закони України: «Про національні меншини 
в Україні», «Про правовий статус 
закордонних українців», «Про свободу 
совісті та релігійні організації»;
Рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21.02.2020 року № 921 «Про Стратегію 
збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року»

3 Розробник Програми Управління у справах національностей та 
релігій Вінницької обласної державної 
адміністрації

4 Співрозробники Програми
5 Відповідальний виконавець 

Програми
Управління у справах національностей та 
релігій Вінницької обласної державної 
адміністрації

6 Учасники Програми Управління у справах національностей та 
релігій Вінницької обласної державної 
адміністрації;
Національно-культурні товариства області; 
Громадські організації закордонних 
українців;
Релігійні організації області;
Департаменти, Головні управління та 
управління облдержадміністрації;
Вінницька обласна ТРК «Вінниччина»; 
Державний архів Вінницької області; 
Вінницька обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К.А. Тімірязєва;
Вінницький обласний краєзнавчий музей.

7 Терміни реалізації Програми 2021-2024 роки
7.1 Етапи виконання Програми
8 Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 
Програми



9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього

8978 тис.грн.

1

9.1 в тому числі бюджетних коштів 3965 тис.грн.
- з них коштів обласного бюджету 3965 тис.грн.

10 Основні джерела фінансування 
програми

Кошти обласного бюджету, кошти 
релігійних організацій та національно- 
культурних товариств

Начальник управління 
у справах національностей 
та релігій облдержадміністрації



Додаток №2 
до Програми підтримки діяльності національно- 
культурних товариств, забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними 
українцями на період 2021-2024 роки

Ресурсне забезпечення 
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств 
області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального 

розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями
на період 2021-2024 роки

тис.грн.
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

І етап виконання Програми II етап 
( р.р.)

III етап 
( р.р.)

Всього витрат на 
виконання Програми

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 
всього, в тому' 

числі:

2121 2131 2350 2376 8978

державний бюджет - - - -

обласний бюджет 925 921 1059 1060 3965

кошти не 
бюджетних джерел

1196 1210 1291 1316 5013

і

Начальник управління 
у справах національностей 
та релігій облдержадміністрації



Додаток №3 
до Програми підтримки діяльності національно- 
культурних товариств, забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними 
українцями на період 2021-2024 роки

Показники продукту регіональної програми 
підтримки діяльності національно-культурних товариств, 

забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку 
Вінниччини та співпраці із закордонними українцями 

на період 2021-2024 роки

№з/ 05 Я ы ! І етап виконання програми II етап 
(200_-20_ 

р.р.)

III етап 
(200_-20_ 

р.р.)

Всього за 
період дії 

програми (або 
до кінця дії 
програми)
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2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту програми
1 Організація 

роботи обласної 
Ради НКТ

Кіл-сть
засідань

4 4 4 4 4 16

2 Участь
представників 
НКТ у міжнарод, 
всеукраїнських, 
обласних 
конференціях

Кіл-сть
заходів/
кіл-ть

учас-ків

2/
10

21
10

2/
10

2/
10

8/40 “

3 Підтримка
діяльності
•Центру
національних
культур
Вінниччини

Кіл-сть 
НКТ/ 
кіл-ть 

членів, 
які 

беруть 
участь у 
роботі 
Центру

25/
1000

27/
1080

29/
1120

35/
1400

116/4600

4 Проведення 
науково- 
практичних 
конференцій, 
семінарів, круглі, 
столів ТОЩО 3 
міжнаціональних 
питань

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 

учас-ків

1/100 4/
400

4/
400

5/
500

5/
500

18/1800

5 Проведення 
науково- 
пошукової 
діяльності 
'етнографічними 
та історико- 
меморіальними 
музеями, що 

. діють при НКТ

Кіл-сть
музеїв/
кіл-ть
стенд.

4/800 4/800 4/800 4/960 4/960 16/3520

і

6 Проведення 
упорядкування 
місць поховань

Кіл-сть
упоряд
кованих

4 4 5 5 18



представників 
над. спільнот

місць

7 Встановлення 
пам’ятних знаків 
видатним 

• вінничанам- 
представникам 
над. спільнот

Кіл-сть
встанов

лених
памят-

них
знаків

2 2 2 2 І 8

|
8 Проведення 

мітингів до 
Міжнародного 
дня пам’яті 
жертв Голокосту 
та на місцях 
масових 
поховань над. 
спільнот

Кіл-сть
місць

4 4 4 4 16

о

1

9 Проведення
міжнародних,
,обласних 
фестивалів, днів 
націон. культур, 
свят, ювілеїв, 
виставок,

• творчих та благ, 
концертів НКТ

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 
учас
ників

10/ 
3 000

10/
3 000

10/ 
3 000

10/ 
3 000

10/ 
3 000

40/12 000

10 Участь творчих
колективів НКТ
у міжнародних,
всеукраїнських
культурно-
мистецьких
заходах

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 
колек
тивів

4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 16/16

11 Проведення 
культурно- 
мистецької 
діяльності 
аматорськими 

•творчими 
колективам НКТ

Кіл-ть
колек
тивів

29 5 5 5 5 20

12 Проведення днів 
рідної мови, 
слов’янської 

’ писемності і 
літератури, 
конкурсів, 
олімпіад та 
читань мовами 
нац. спільнот

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 
учас
ників

5/400 5/400 5/400 5/400 5/400 16/1600

13 Проведення 
мовно-освітньої 
діяльності 
недільними 
школами та 
гуртками з 
вивчення 
•національних 
мов, що діють 
при НКТ

Кіл-сть
шкіл/
кіл-ть
учнів

5/100 5/100 5/100 5/100 20/800

14 Видання книг,
науково-попул.
збірників,

Кіл-сть
видань

8 8 8 8 32



посібників, он- 
лайн видань з 
міжнац.тематики

§

15 'Створення теле- 
радіо передач, 
аудіо-та відео 
записів з

, міжнаціональної 
тематики

Кіл-сть
програм

2 2 2 2 1 8

і

16 Проведення
круглих столів,
семінарів,
наукових
конференцій, .
форумів з питань
міжконфесійних
взаємовідносин,
реалізації
статутних
завдань
релігійних
• організацій та
розробки
механізмів
співпраці між
церквою та
органами
виконавчої
влади.

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 

учас-ків

1/100 2/
200

21
200

2/
200

2/
200

; 8/800

17 Проведення
семінарів для
працівників
райдержадмініст
рацій та міських
рад міст
обласного
значення з
• питань реалізації
державно-
церковних
відносин та
побудови
міжконфесійного
діалогу

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 

учас-ків

1/100 21
200

2/
200

2/
200

21
200

8/800 .

18 Організація та
проведення
державно-
церковних
заходів
присвячених
ювілейним
датам,
знаменним
подіям
релігійного
.життя краю,
масштабним
всеукраїнським
та регіональним
подіям
спрямованим на

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 

учас-ків

1/500 2/
1000

2/
1000

21
1000

2/
1000

8/4000



розвиток
духовності

19 Проведення 
заходів за 
участю 
'релігійних 
організацій 
області щодо 
популяризації 

• здорового 
способу життя та 
сімейних 
цінностей

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 

учас-ків

1/200 3/
600

ЗІ
600

3/
600

3/
600

12/2400

20 Спільне
проведення 3 
релігійним 
організаціями 
заходів
спрямованих на
популяризацію
засад
християнства,
патріотизму та
духовно-
моральних
якостей
населення

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 

учас-ків

1/200 3/
600

3/
600

3/
600

3/
600

12/2400

21 • Створення та 
трансляція 
духовно- 
просвітни 
цьких програм і 
передач

Кіл-сть
програм

2 2 2 2 8

22 Підтримка .у
проведені
військово-
патріотичних
заходів у літніх
таборах
релігійних
організацій

Кільсть 
дітей 

направл.
на

оздоровл
ення

1100 1100 1100 1100 4400 „

23 Підтримка у 
проведені 
культурно- 

, просвітницьких 
заходів у літніх 
таборах 
релігійних 
організацій

Кільсть
дітей

направл.
на

оздоровл
ення

1100 1100 1100 1100 4400

24 Проведення 
спільно 3 
релігійними 
організаціями 
заходів на 
утвердження 
духовно- 
моральних 
•цінностей в 
освітніх 
закладах, 
недільних

Кіл-сть 
заходів / 
кіл-сть 

учас-ків

1/100 4/
400

4/
400

41
400

4/
400

12/1600.



школах,
молодіжних та 
сімейних клубах

І .

25 Проведення
паломницьких
подорожей

Кіл-сть 
поїздок / 
кіл-сть 

учасникі 
в

10/
1050

10/
1050

10/
1050

10/
1050

120/4200

|

26 Проведення 
двосторонніх 
візитів 3

. представниками 
закордонних 
українців

Кіл-сть
візитів/
кіл-ть

учас-ків

3/6 3/6 4/8 4/8 14/28

27 Участь 
закордонних 
українців в 
національних та 
державних 
святах України

Кіл-сть
заходів/

кіл-ть
учас-ків

2/10 2/10 2/10 2/10 8/40

II Показники ефективності програми грн.
1 Організація 

роботи обласної 
Ради НКТ

Середня
вартість
одного
засідан.

Рад

1250 1500 1750 2000 6 500

2 Участь
представників 
НКТ у міжнарод. 

• всеукраїнських, 
обласних 
конференціях

Середня
вартість
одного
заходу

10 000 10 000 12 500 12 500 45 000

3 Підтримка
діяльності
Центру
національних .
культур
Вінниччини

Забезпе
чення 
примі

щенням 
НКТ у %

100% 100% 100% 100% 100 % 
забезпеченість 
приміщенням 

для проведення 
статутної 

діяльності НКТ
4 Проведення 

науково- 
практичних 
конференцій, 
семінарів, кругл.

.СТОЛІВ ТОЩО 3
міжнаціональних
питань

Середня
вартість
одного
заходу

3 750 3 750 6 000 6 000 19750

5 Проведення 
науково- 

' пошукової 
діяльності 
етнографічними 
та історико- 
меморіальними 
музеями, що 
діють при НКТ •

Середня
вартість
одного
стенду

2 500 2 500 3 000 3 000 11 000

6 Проведення 
упорядкування 
місць поховань 
представників 
нац. спільнот

Середня
вартість
одного
місця

упор-ня

2 500 2 500 3 000 3 000 11 000

7 Встановлення 
пам’ятних знаків 
■видатним 
Вінничанам -

Середня
вартість
одного
пам’ят-

7 500 7 500 10 000 10 000 35 000



представникам 
нац. спільнот

ника •

8 Проведення 
мітінгів до 
Міжнародного 
дня пам’яті 
жертв Г олокосту 
та на місцях 
масових 
поховань нац. 
спільнот

Середня
вартість
одного
заходу

1250 1 250 2 000 2 000 ;6 500

9 Проведення
міжнародних,

• обласних фес- 
лів, днів націон. 
культур, свят, 
ювілеїв, виста
вок, творчих та 
благодійних 
концертів НКТ .

Середня
вартість
одного
заходу

7 500 7 500 9 500 9 500 34 000

і

10 Участь творчих
колективів НКТ
у міжнародних,
всеукраїнських
культурно-
мистецьких
.заходах

Середня
вартість
одного
заходу

12 500 12 500 13 750 13 750 52 500

11 Проведення 
культурно- 
мистецької 
діяльності 

' аматорськими 
творчими 
колективами 
НКТ

Середня
вартість
одного
виду
дія-ті

5 000 5 000 5 500 5 500 21 000

12 Проведення Днів 
рідної мови, 
слов’янської 
писемності і 
літератури, 
конкурсів, 
олімпіад та 
читань мовами 
нац. спільнот

Середня
вартість
одного
заходу

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

13 Проведення 
•мовно-освітньої 
діяльності 
недільними 
школам та 
гуртками з 
вивчення 
національних 
мов, що діють 
при НКТ

Середня
вартість
одного
виду

діял-ті

2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

14' Видання книг, 
науково-попул.' 
збірників, посіб
ників, он-лайн 
видань тощо з 
міжнац.тематики

Середня
вартість
одного

видання

5 625 5 625 6 250 6250 23 750



15

16

Створення теле- 
радіо програм і 
передач, аудіо- • 
та відео записів з 
міжнаціональної 
тематики
Проведення 
круглих столів, 
семінарів, 
наукових 

'конференцій, 
форумів з питань 
міжконфесійних 
взаємовідносин, 
реалізації 
статутних 
завдань 
релігійних 
організацій та 
розробки 
механізмів 
співпраці між 
церквою та 
органами 
виконавчої 
влади.

Середня
вартість

однієї
прог
рами

Середня
вартість
одного
заходу

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

5000 5000 5000 5000 20000

17 ■Проведення 
семінарів для 
працівників 
райдержадмініст 
рацій та міських 
рад міст 
обласного 
значення з 
питань реалізації 
державно- 
церковних 
відносин та 
побудови 
міжконфесійного 
діалогу_________

Середня
вартість
однієї

програм
и

3500 3500 3500 3500 14000

18 Організація та 
проведення 
державно- 
• церковних 
заходів 
присвячених 
ювілейним 
датам, 
знаменним 
подіям 
релігійного 
життя краю, 
масштабним 
всеукраїнським. 
та регіональним 
подіям
спрямованим на 
розвиток
духовності______

Середня
вартість
однієї

путівки

7500 7500 7500 7500 28000

19 Проведення Середня 5000 5000 5000 5000 20000



•

заходів за
участю
релігійних
організацій
області щодо
популяризації
здорового
способу життя та
сімейних
цінностей

вартість
однієї

путівки

1

і

|

20 .Спільне
проведення 3 
релігійним 
організаціями 
заходів

' спрямованих на 
популяризацію 
засад
християнства,
патріотизму та
духовно-
моральних
якостей
населення

Середня
вартість
одного

автобуса

5000 5000 5000 5000 20000

&

Ь

21 Створення 
духовно- 
просвітни 
цьких програм і 
передач

Середня
вартість
однієї

програм
и

10000 10000 10000 10000 40000
$

22 Підтримка у 
проведені 
культурно- 
просвітницьких 

. та військово- 
патріотичних 
заходів в таборах

Середня
вартість
однієї

путівки

1055 1055 1055 1055 4220

23 Проведення
паломницьких
подорожей

Середня
вартість
одного

автобуса

5000 5000 5000 5000 20 000

24 Проведення
двосторонніх
візитів 3
представниками
закордонних
українців

Середня
вартість
одного
візиту

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

І

25 Участь 
.закордонних 
українців в 
національних та 
державних 
святах України

Середня
вартість
одного
візиту

17500 17500 20000 20000 75000

III Показники якості програми
1 Організація 

роботи обласної 
Ради НКТ

Кіл-сть
конф-тів

на.
міжнац.
грунті

4 4 3 2 1 Мінімізація 
кількості 

конфліктних 
ситуацій на 

релігійному та 
національному 

ґрунті
2 Участь

представників 
НКТ у міжнарод.

Відсоток
рівня

міжнац.

50% 60% 70% 80% 90% М аксимальне 
підвищення 

рівня міжнац



всеукраїнських,
обласних
конференціях

самосві-
домості,

%

самосвідомості.

3 • Підтримка
діяльності
Центру
національних
культур
Вінниччини

Відсоток 
рівня 

толерант 
ності, %

50% 60% 70% 80% 90% Максимальне
підвищення

рівня
міжнаціональн.
толерантності

4 Проведення 
науково- 
практичних 

•конференцій, 
семінарів, кругл. 
столів тощо 3 
питань міжнац. 
відносин

Відсоток
рівня

міжнац..
самосві
домості,

%

50% 60% 70% 80% 90% Максимальне
підвищення

рівня
міжнаціональн.
самосвідомості

•/

5 Проведення 
науково- 
пошукової 
діяльності 
етнографічними 
та історико- 
меморіальними' 
музеями, що 
діють при НКТ

Відсоток 
рівня 

збереже 
ння 

націон. 
самобут
ності, %

40% 60% 70% 80% 90% Максимальне
підвищення

рівня
збереження

національної
самобутності

і

6 Проведення 
упорядкування 
місць поховань 
представників 
нац. спільнот

Кіл-сть
упоряд.
місць

4 4 4 6 6 Проведення 
упорядкування 

з метою 
збереження 

місць пам’яті
7 Встановлення 

пам’ятних знаків 
видатним 
вінничанам - 

. представникам 
нац. спільнот

Кіл-сть
встанов.
памятн.
знаків

2 2 2 2 Вшанування 
пам’яті 

видатних 
земляків - 

представників 
нац. спільнот

8 Проведення 
мітінгів до 
Міжнародного 
дня пам’яті 
жертв Г олокосту 
та на місцях 
масових 
поховань нац. 
спільнот

Кіл-сть
мітингів

4 4 4 4 Вшанування
пам’яті
невинно
убієнних

представників
національних

спільнот

9 Проведення 
міжнародних, 
обласних 
фестивалів, днів 
націон. культур, 
свят, ювілеїв, 
виставок, твор
чих та благодійн. 

• концертів НКТ

Відсоток
рівня

толеран
тності,
міжнац.
Взаємо
поваги,

%

50% 60% 70% 80% 90% Максимальне
підвищення

рівня
міжнаціональн.
толерантності

та
взаєімоповаги

І
І

10 Участь творчих
колективів НКТ
у міжнародних,
всеукраїнських
культурно-
мистецьких
заходах

Відсоток
рівня

підтрим.
культ-

мистец.
заходів,

%

20% 60% 70% 80% 90% Максимальне 
створення умов 
для збереження 
етнонаціональ- 

! ної о 
самобутності 
нац. спільнот

11 Проведення
культурно-

Відсоток
рівня

40% 60% 70% 80% 90% Максимальне
покращення



• мистецької 
діяльності 
аматорськими 
творчими 
колективами
н к т

покращ.
сцен-тех
забез.,%

сцен.-технич.
забезпення 

твор. кол-вів 
нац. спільнот

1

12 Проведення днів
рідної мови,
слов’янської
писемності і
літератури,
конкурсів,
олімпіад, читань
мовами

.національних
спільнот

Відсоток
рівня

забезпе
ченості
освітніх
потреб,

%

50% 60% 70% 90% Максимальне 
задоволення 

мовно- 
освітніх потреб 
національних 

спільнот 
*

І

13 Проведення 
мовно-освітньої 
діяльності 

' недільними 
школам та 
гуртками з 
вивчення 
національних 
мов, що діють 
при НКТ

Відсоток
рівня

підтрим.
недільн.
шкіл.,%

20% 40% 50% 60% 70% Максимальне 
покращення 
роботи неділ. 

шкіл НКТ

•і

14 Видання книг, 
науково-попул. 
збірників, посіб
ників, он-лайн 
видань тощо з 
міжнаціональної 
■тематики

Кіл-сть
видань

6 6 6 6 Підтримка
видавницької

діяльності
НКТ

15 Створення теле- 
радіо передач, 
аудіо-та відео 
записів з 
міжнаціональної 
тематики

Відсоток
рівня

підтрим.
теле-
радіо

передач.,
%

20% 50% 60% 70% 80% Максимальна
підтримка
теле-радіо

передач
НКТ

16 Проведення 
круглих столів, 
семінарів, 
наукових 
конференцій, 
форумів з питань 
міжконфесійних 
взаємовідносин, 
реалізації 
статутних 

.завдань 
релігійних 
організацій та 
розробки 
механізмів 

’ співпраці між 
церквою та 
органами 
виконавчої 
влади.

Відсоток
зменшен

ня
проявів
ксенофо

бії,
расової

та
релігійн

ої
дискрим 
інації, %

50% 60% 70% 80% 90% Запобігання
дискримінації

за
світоглядною

та
віросповідною

ознакою

і

(
17 Проведення Відсоток 50% 60% 70% 80% 90% Максимальне



семінарів для
працівників
райдержадмініст
рацій та міських
рад міст
обласного
значення з
питань реалізації
державно-
церковних
відносин та
побудови
міжконфесійного
діалогу

рівня
толеран
тності,

міжнац.
Взаємо
поваги,

%

підвищення 
рівня 

толерантності 
та рівня 

обізнаності 
-ЩОДО 

релігійних 
питань 

обізнаності

18 Організація та 
проведення 
державно- 
церковних 
заходів 
присвячених 

• ювілейним 
датам, 
знаменним 
подіям 
релігійного 
життя краю, 
масштабним 
всеукраїнським 
та регіональним 
подіям
спрямованим на
розвиток
духовності

Відсоток
рівня

толеран
тності,
міжнац.
Взаємо
поваги,

%

50% 60% 70% 80% 90% Максимальне
підвищення

рівня
міжконфесійної
толерантності

та
взаємоповаги

І

¥

19 Проведення 
заходів за 
участю 
релігійних 
організацій 

• області щодо 
популяризації 
здорового 
способу життя та 
сімейних 
цінностей

Відсоток
рівня

популяр
изації

здоровог
0

способу 
життя та 
сімейни

X
цінносте

й.,%

50% 60% 70% 80% 90% Максимальна 
популяризація 

серед 
населення 
здорового 

способу життя 
та сімейних 
цінностей 

$

20 Спільне
проведення 3 
релігійним 
організаціями 
заходів
спрямованих на
популяризацію
•засад
християнства,
патріотизму та
духовно-
моральних
якостей
населення

Відсоток
збільше

ння
рівня

духовно
сті

населенн
я.,%

50% 60% 70% 80% 90% Максимальне
підвищення

рівня
духовності

і
*

*

і
С:

21 Створення та 
трансляція 
духовно- 
просвітни

Відсоток
зменшен

ня
проявів

50% 60% 70% 80% 90% Мінімізація 
проявів 

ксенофобії, 
расової та



і

цьких програм і 
передач

ксенофо
бії,

расової
та

релігійн
ої

дискрим 
інації, %

релігійної
дискримінації

5

\
22 Підтримка у

проведені
військово-
патріотичних
заходів у літніх
таборах
релігійних
організацій

Відсоток 
збільше 

ння 
кількості 
дітей та 
молоді у 
провед. 

оздоровч 
ої

кампанії
та

військов
о.-

патріоти
ч

ного
вихован

ня
молоді,

%

10% 10% 10% 10% Об’єднання 
зусиль органів 

державної 
влади та РО у 

здійсненні 
соціально- 
значущій і 

гуманітарній 
діяльності у 
оздоровленні 

дітей та молоді 
та військово- 

патріотичному 
вихованню 

молоді

23 ‘ Підтримка у
проведені
культурно-
просвітницьких
заходів у літніх
таборах
релігійних
організацій

Відсоток 
збільше 

ння 
кількості 
дітей та 
молоді у 
провед. 
культур 

но- 
просвітн 
ицьких 

заходів у 
літніх 

таборах 
релігійн 

их 
організа 
цій, %

10% 10% 10% 10% Об’єднання 
зусиль органів 

державної 
влади та РО у 

здійсненні 
соціально- 
значущій і 

гуманітарній 
діяльності у 
оздоровленні 

дітей

9

V

24 Проведення
паломницьких
подорожей

Відсоток 
забезпеч 

ення у 
проведе 

нні 
паломни 

цьких 
подорож 

ей, %

10% 10% 10% 10% 10% Формування 
цілісного 

духовного та 
патріотичного 

світу до 
сакральної 
спадщини 

Подільського 
краю, які 

увійшли до 
«Семи Чудес 
Вінниччини» 
та 21 перлини 

Поділля
25 • Проведення 

двосторонніх 
візитів 3 
представниками 
закордонних

Кіл-сть
візитів

3 3 4 4 Створення 
умов для 

двосторонніх 
візитів 3 

закордонними
1



українців українцями

26 Участь 
закордонних 
українців в нац. 
та державних 

' святах України

Кіл-сть
заходів

2 2 2 2 Створення 
умов для 

поглиблення 
зв’язків із

закордонними
українцями

Начальник управління 
у справах національностей 
та релігій облдержадміністрації Ігор САЛЕЦЬКИИ



Додаток 4
до Програми підтримки діяльності 

національно-культурних'товариств області, 
забезпечення міжконфесійної злагоди 

і духовно-морального розвитку Вінниччини 
та співпраці із закордонними українцями на 

період 2021-2024 роки

Заходи Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області, 
забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини 

та співпраці із закордонними українцями на період 2021-2024 роки

№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансув

ання

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. гривень

Очікувані результати

РОЗДІЛ 1. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ ОБЛАСТІ

/

1 2 3 4 5 6 7 8
2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

1. Організаційно-
координаційна
діяльність

1.1. Реалізація державної 
етнополітики, створення умов для 
гармонізації міжнаціональних 
відносин, надання організаційної- 
методичної підтримки громадським 
організаціям національних спільнот 
та центрам національних культур 
області

Протягом 
2021 -2024 
років

Управління у 
справах 

національностей 
та релігій 

Вінницької 
обласної 

державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

- - - -

Здійснення єдиної державної 
політики у сфері 
міжнаціональних відносин, 
активізація та покращення 
діяльності національно- 
культурних товариств у 
поширенні міжнаціональної 
злагоди

1.2. Організація роботи обласної 
ради представників національно- 
культурних товариств, що діє при 
Вінницькій обласній державній 
адміністрації

Протягом 
2021 - 2024 
років

Управління у 
справах 

національностей 
та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації, 
обласна рада 
національно- 
культурних 
товариств

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

5

3

6

4

7

5

8

6

Участь національно- 
культурних товариств у 
формуванні державної 
етнонаціональної політики в 
області

1.3. Участь представників обласної Протягом Управління у Обласний 20 20 25 25 Попередження міжетнічної



ради національно-культурних 
товариств у - міжнародних, 
всеукраїнських, обласних наукових -  
практичних конференціях та заходах 
міжнаціонального спрямування

2021 -2024 
років

справах 
національностей 

та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації, 
обласна рада 
національно- 
культурних 
товариств

бюджет

Кошти
інших

джерел

5 5 5 5

напруженості та  конфліктних 
ситуацій; впровадження 
світового досвіду-інтеграційної 
політики в області

1.4. Підтримка діяльності Центру 
національних культур Вінниччини

Протягом 
2021 -2024 
років

Управління у 
справах 

національностей 
та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації, 
обласна рада 
національно- 
культурних 
товариств

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

150

50

150

55

200

60

200

65

Створення умов для виконання 
статутних, культурно- 
мистецьких, мовно-освітніх 
завдань національно- 
культурних товариств області

2. Науково- 
дослідницька 
діяльність 3 
міжнаціональ
них питань

2.1. Проведення науково-практичних 
конференцій, засідань «круглих 
столів», семінарів тощо з питань 
збереження етнонаціональної 
самоідентичності національних 
спільнот області

Протягом 
2021 -2024 
років

Управління у 
справах 

національностей 
та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації, 
національно- 

культурні 
товариства

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

15

5

15

5

20

10

20

10

Оптимізація наукової 
діяльності та сприяння 
науковим дослідженням в 
етнонаціональній сфері; 
отримання наукових розробок 
з метою збереження 
матеріальних та духовних 
пам’яток культур національних 
спільнот.

2.2. Проведення науково-пошукової 
діяльності етнографічними, історико- 
меморіальними музеями, що діють 
при національно-культурних 
товариствах

Протягом 
2021 -2024 
років

Управління у 
справах 

національностей 
та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації, 
національно- 

культурні 
товариства

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

10

20

10

20

15

25

15

25

Створення умов для 
збереження історичної пам’яті 
національних спільнот

2.3. Проведення дослідницької Протягом Управління у Обласний 10 10 15 15 Вшанування пам ’яті невинно



роботи щодо виявлення пам’яток 
культури національних меншин, 
упорядкування місць поховань 
представників національних 
спільнот, в тому числі масових 
поховань жертв репресій та 
голокосту

2021 -2024 
років

справах 
національностей 

та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації, 
національно- 

культурні 
товариства

бюджет

Кошти
інших

джерел

5 5 8 8

убієнних представників 
національних спільнот; 
виховання ■ молоді у дусі 
толерантного ставлення до 
різних національностей

2.4. Встановлення пам’ятників, 
пам’ятних дошок та знаків видатним 
діячам Вінниччини - представникам 
національних спільнот та жертвам 
масових знищень за національною 
ознакою під час репресій та 
голокосту

Протягом 
2021 -2024 
років

Управління у 
справах 

національностей 
та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації, 
національно- 

культурні 
товариства

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

15

15

15

15

20

20

20

20

2.5. Проведення заходів до 
Міжнародного дня пам’яті жертв 
Голокосту, мітингів-реквіємів 3 
вшанування пам’яті жертв масових 
знищень за національною ознакою 
під час репресій та голокосту

Протягом 
2021 -2024 
років

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

5

5

5

5

7

7

7

7

3. Культурно- 3.1. Проведення міжнародних, Протягом Управління у Обласний ЗО 30 35 35 Створення умов для
мистецька всеукраїнських та регіональних 2021 - 2024 справах бюджет збереження національної
діяльність фестивалів, тижнів, днів років національностей самобутності та етнічної
національних національних культур та релігій 45 45 50 50 ідентичності представників
спільнот обласної Кошти національних спільнот;

державної інших гармонізація міжетнічних
адміністрації, джерел відносин в області;
національно- підтримка діяльності

3.2. Відзначення національних свят, Протягом культурні Обласний 25 25 ЗО 30 національно-культурних
пам’ятних та ювілейних дат в історії 2021 -2024 товариства бюджет товариств;
національних спільнот років привернення уваги до розвитку

35 35 40 40 традиційних народних
Кошти ремесел;
інших збереження історичної

джерел спадщини національних
3.3. Проведення образотворчих, Протягом Обласний 10 10 15 15 спільнот, мови, культури,
книжкових виставок та майстер- 2021 -2024 бюджет традицій, фольклору;
класів з декоративно-прикладного і років задоволення національно-
ужиткового мистецтва національних культурних потреб
спільнот Кошти 5 5 10 представників національних

інших спільнот;



джерел
.

підтримка та розвиток зв’язків 
з історичною Батьківщиною. 
Формування у суспільстві 
атмосфери несприйняття будь- 
яких проявів ксенофобії, 
антисемітизму та расизму.

3.4. Проведення ‘ благодійних 
концертів, творчих вечорів 
найкращих художніх колективів та 
діячів культури національних 
меншин

Протягом 
2021 -2024 
років

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

10

10

10

10

15

10

15'

15

3.5. Участь художніх колективів 
громадських об’єднань національних 
спільнот в міжнародних та 
всеукраїнських культурно- 
мистецьких заходах

Протягом 
2021 -2024 
років

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

50

60

50

65

55

70

55

75

3.6. Проведення культурно- 
мистецької діяльності аматорськими 
творчими колективам національних 
спільнот

Протягом 
2021 -2024 
років

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

ЗО

20

ЗО

20

30

25

ЗО

25

4. Мовно-освітня 4.1. Проведення днів рідної мови, Протягом Управління у Обласний 5 5 5 5 Підтримка діяльності
діяльність слов’янської писемності і культури 2021 -2024 справах бюджет національно-культурних
національних та літературних читань мовами років національностей товариств щодо збереження
спільнот національних спільнот та релігій 5 рідної мови, традицій та

обласної Кошти 5 6 6 культурного надбання
державної ІНШИХ національних спільнот;

адміністрації, джерел
4.2. Проведення конкурсів, Протягом національно- Обласний 5 5 5 5
вікторин, олімпіад з національних 2021 -2024 культурні бюджет
мов та культур національних років товариства
спільнот. Кошти 5 5 6 7

ІНШИХ

джерел



4.3. Проведення мовно-освітньої 
діяльності недільними школам та 
гуртками з вивчення національних 
мов, що діють при національно- 
культурних товариствах

Протягом 
2021 -2024 
років -

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

10

10

10

10

15

15

15

15

4.4. Залучення національно- Протягом Національно- Обласний - - - - Задоволення мовно-освітніх
культурних товариств до надання 2021 -2024 ’ культурні бюджет потреб представників різних
допомоги закладам освіти та років товариства національностей;
бібліотекам у комплектуванні
літературою мовами національних Кошти - - - -
меншин, періодичних видань (газет) інших
національних спільнот джерел

4.5. Сприяння впровадженню Протягом Департамент Обласний - - - - Розширення мережі освітніх
вивчення мов національних спільнот 2021 -2024 освіти і науки, бюджет закладів з вивченням
у дошкільних, середніх та вищих років управління у національних мов.
навчальних закладів області справах

національностей Кошти - - - -
та релігій інших
обласної джерел

державної
адміністрації

5. Інформаційно- 5.1. Видання науково-популярної Протягом Управління у Обласний 25 25 ЗО ЗО Підтримка діяльності
видавницька літератури, інформаційно- 2021 -2024 справах бюджет національно-культурних
діяльність 3 аналітичних довідників, альманахів, років національностей товариств;
міжнаціональ книг, методичних матеріалів, та релігій Кошти 13 14 14 15 забезпечення інформаційних й
ної тематики посібників, розмовників ТОЩО 3 обласної інших освітніх потреб представників

міжнаціональної тематики державної джерел різних національностей;
адміністрації, збереження рідної мови та

5.2. Запис та видання аудіо -  відео Протягом національно- Обласний 5 5 10 10 поваги до інших мов
матеріалів з проведених культурно- 2021 -2024 культурні бюджет задоволення мовно-освітніх і
мистецьких, мовно-освітніх, років товариства етнокультурних потреб
науково-дослідницьких та інших Кошти представників різних
заходів міжнаціонального інших 3 3 3 3 національностей;
спрямування джерел покращення матеріальної бази
5.3.Виготовлення друкованої Протягом Обласний 10 10 10 10 закладів освіти та бібліотек
продукції (буклетів, плакатів, 2021 -2024 бюджет області
календарів, банерів, програм, років
запрошень тощо), спрямованої на Кошти 5 5 6 6
збереження національної інших
самоідентичності джерел

«V- .............. - .. ------------------- ------ ------ V.— ........ іядл̂ - л̂ .  -• • ' •• -л «ж*«-**.*»'.



5.4. Створення теле- та радіопередач Протягом Обласний 10 10 10 10
з-міжнаціональної тематики (у тому 2021 -2024- бюджет * -

• числі національними мовами) та років • '
збереження само ідентичності Кошти 7 8 9 10
представників національних спільнот ІНШИХ

джерел

5.5. Створення періодичних Протягом Обласний 5 5 5 5
■ друкованих та он-лайн видань 2021 -2024 бюджет
національних спільнот (у тому числі років
національними мовами) з Кошти 4 5 6 7
висвітлення життя та діяльності інших
національно-культурних товариств джерел

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗРЕЧЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ ЗЛАГОДИ І ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЧЧИНИ

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансув

ання

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. гривень Очікувані результати

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

6 Організаційно -
координаційна
діяльність

6.1. Реалізації положень Закону 
України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» з метою 
налагодження партнерських 
взаємовідносин між релігійними 
організаціями та державними 
органами

Протягом років Управління у 
справах 
національ
ностей та релігій 
обласної 
державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

Реалізація положень Закону 
України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» та 
забезпечення державної політики 
щодо діяльності Церков та 
релігійних організацій

6.2. Проведення круглих столів, 
семінарів, наукових конференцій, 
форумів з питань міжконфесійних 
взаємовідносин, реалізації 
статутних завдань релігійних 
організацій та
розробки механізмів співпраці між 
церквою та органами виконавчої 
влади.

Протягом років Управління у 
справах 
національ
ностей та релігій 
обласної 
державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

10

10

10

10

10

10

10

10

Підготовка пропозицій щодо 
удосконалення законодавства 
України, яке регулює діяльність 
релігійних організацій у всіх 
сферах життя.
Трансформація вітчизняного 
законодавства у напрямі 
запровадження правових норм, 
що утверджують реальну рівність 
прав релігійних громад, 
організацій та "  об’єднань,



формують надійні правові
• - • запобіжники дискримінації за

• * світоглядною та віросповідною
ознакою

6.3. Надання сприяння у Протягом років Управління у Обласний 5 5 5 5 Продовження системного діалогу
забезпеченні діяльності обласної справах бюджет між релігійними організаціями і
Ради церков та релігійних національ місцевою владою у реалізації
організацій при голові ностей та релігій державної політики стосовно
облдержадміністрації. Організація обласної

Кошти
релігії і Церкви на обласному

виїзних засідань Рад державної 2 2 2 2 рівні
адміністрації інших

джерел
Поглиблення всебічних зв’язків 
представників всіх конфесійних 
груп Вінниччини як основи 
співробітництва, збереження 
миру і злагоди в суспільстві

6.4. Надання консультативно- Протягом років Управління у Обласний - - - - Налагодження діалогу між
методологічної допомоги у справах бюджет релігійними організаціями і
діяльності, відповідно до чинного національ місцевою владою у реалізації
законодавства України, дорадчо- ностей та релігій державної політики стосовно
консультативних міжконфесійних обласної

Кошти
релігії і Церкви на районному

майданчиків при районних державної - - - - рівні. Вироблення надійних

державних адміністраціях області адміністрації інших правових та адміністративних
джерел механізмів попередження і 

недопущення на місцях практики 
прихованої нетолерантності

6.5. Проведення семінарів для Протягом років Управління у Обласний 7 7 7 7 Вдосконалення знань і навичок
працівників райдержадміністрацій справах бюджет працівників
та міських рад міст обласного національ райдержадміністрацій у
значення з питань реалізації ностей та релігій практичному застосуванні вимог
державно-церковних відносин та обласної Закону України «Про свободу
побудови міжконфесійного діалогу державної

адміністрації
Кошти
інших

джерел

совісті та релігійні організації

6.6. Модернізація та Програмне Протягом років Управління у Обласний 10 10 10 10 Збереження для прийдешніх
забезпечення реєстру релігійних справах бюджет поколінь інформаційної бази
організацій та культових будівель національ даних сакральних святинь
області з метою зберігання, ностей та релігій Вінниччини
оновлення т захисту інформації обласної

державної Кошти - - - -
адміністрації інших

джерел



6.7 Надання правової, юридичної Протягом років Управління у Обласний 10 10 10 10 Утвердження - в регіоні
та консультативної допомоги з справах бюджет міжконфесійного миру ' та
питань протидії міжконфесійним національ злагоди, терпимості, поважливих,
конфліктам та дискримінації на ностей та релігій компромісних відносин між
ґрунті ненависті обласної конфесіями та їхніми

державної Кошти - - - - представниками.
адміністрації інших

джерел

7 Захист 
суспільної 
моралі та 
забезпечення 
духовного

7.1. Спільне з релігійними 
організаціями відзначення 
державних та релігійних свят, 
визначних подій та пам’ятних дат

Протягом років Управління у 
справах 
національ
ностей та релігій 
обласної

Обласний
бюджет

20 20 20 20 Залучення релігійних організацій 
до участі у загальнодержавних 
та обласних заходах, участь 
керівництва області у державно- 
церковних заходах.

розвитку державної Кошти - - - - Активізація церковно-державної
Вінниччини адміністрації інших

джерел
взаємодії у забезпеченні 
позитивної динаміки 
демократизації суспільства

7.2 Організація та проведення Протягом років Управління у Обласний 15 15 15 15 Забезпечення паритету
державно-церковних заходів справах бюджет взаємовідносин церкви і
присвячених ювілейним датам, національ держави; підвищення ролі
знаменним подіям релігійного ностей та релігій культури та духовності у
життя краю, масштабним обласної 8 8 8 8 населення; розширення ролі

всеукраїнським та регіональним державної Кошти церков та релігійних організацій

подіям спрямованим на розвиток адміністрації інших у суспільстві.

духовності джерел

7.3. Проведення заходів за участю Протягом років Управління у Обласний 15 15 15 15 Формування цілісного
релігійних організацій області справах бюджет духовного і патріотичного світу
щодо популяризації здорового національ молоді, популяризація здорового
способу життя та сімейних ностей та релігій способу життя, сімейних
цінностей обласної

державної
адміністрації

Кошти
інших

джерел

8 8 8 8 цінностей, моральних і 
фізичних якостей.
Збереження та відновлення 
морального здоров’я нації 
шляхом повернення до 
традиційних моральних і 
духовних орієнтирів

7.4. Спільне проведення з Протягом років Управління у Обласний 15 15 15 15 Відродження духовної свідомості
релігійним організаціями заходів справах бюджет українців. Виховання людей з



(лекції, диспути, вікторини, 
конференції, фестивалі духовного - 
співу, конкурси, виставки, огляди 
духовної творчості) спрямованих 
на популяризацію засад 
християнства, патріотизму та 
духовно-моральних якостей 
населення

національ
ностей та релігій 
обласної 
державної 
адміністрації

Кошти
інших

джерел

5 5 5 5

урахуванням тисячолітньої 
історії, споконвічної релігійно- 
виховної традиції нар'оду задля 
усвідомлення себе як 
представників етносу, носіїв 
національного характеру, 
спадкоємців загальнолюдських, 
християнських і національних 
морально-духовних цінностей

7.5. Створення та трансляція Протягом років Управління у Обласний 20 20 20 20 Формування на фоні потужного
духовно-просвітницьких теле- та справах бюджет потоку інформації культурно-
радіопрограм за участю релігійних національ релігієзнавчих програм -
організацій області та висвітлення ностей та релігій доступних для кожного жителя
у засобах масової інформації обласної області і здатних дохідливо і не
питань державно-церковних державної Кошти 5 5 5 5 заангажовано знайомити з

відносин та релігійного життя адміністрації інших найрізноманітнішими

краю джерел віросповідними традиціями

7.6 Створення відео, аудіо та фото Протягом років Управління у Обласний 5 5 10 10 Створення та збереження для
архіву за участю релігійних справах бюджет прийдешніх поколінь
організацій Вінниччини національ інформаційних матеріалів

ностей та релігій спрямованих на духовне
обласної просвітництво серед населення
державної Кошти 5 5 10 10
адміністрації інших

джерел

7.7. Забезпечення діяльності Протягом років Управління у Обласний 3 3 3 3 Висвітлення достовірної
релігійно-інформаційного сайту справах бюджет інформації про релігійне життя
Вінниччини національ краю, державно-церковні

ностей та релігій відносини з метою повернення
обласної нації до духовних витоків,
державної Кошти - - - - передання історичного досвіду у
адміністрації інших вирішені культурних та

джерел моральних проблем.

7.8. Підготовка та видання Протягом років Управління у Обласний 10 10 10 10 Піднесення пріоритетів
друкованої продукції (календарів справах бюджет духовності, вихованим почуття
знаменних дат, буклетів, брошур, національ любові до рідного краю,
та ін) присвяченої духовно- ностей та релігій Батьківщини, народу, традицій та
релігійній тематиці та розвитку обласної 5 5 5 5 звичаїв. Ознайомлення зі світом
духовності населення державної Кошти сакральної культури Вінниччини

- ..... - ■■ .адміністрації інших . . . . . . .  ■ . • *...• ■'••• ■ •..... •



-
джерел

-

7.9. Сприяння поширенню 
соціальної реклами в області, 
спрямованої на піднесення та 
зміцнення духовно-моральних 
цінностей

Протягом років Управління у 
справах 
національ
ностей та релігій 
обласної 
державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

5

3

5

3

5

3

5

3

Утвердження в масовій 
свідомості громадян історично 
притаманних українському 
народу високих моральних 
цінностей. Збереження для 
прийдешніх поколінь та 
залучення до наукового і 
культурного обігу інформації про 
пам’ятки, що мають історико- 
культурну та сакральну цінність, 
відродження історичної пам’яті 
народу,
формування цілісного 
національного духовно- 
культурного простору.

7.10 Створення спільного з 
релігійними організаціями 
інтернет проекту «Духовно life» 
щодо основних особливостей, 
традицій, діяльності релігійних 
громад різних конфесій.

Протягом років Управління у 
справах 
національ
ностей та релігій 
обласної 
державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

15

5

15

5

15

5

15

5

Підвищення рівня обізнаності 
громадян щодо діяльності 
релігійних організацій різних 
конфесій. Створення 
об’єктивного, глибинного, 
інформаційно- насиченого 
контенту, щодо релігійної сфери, 
міжконфесійних відносин у 
засобах масової інформації

8 Проведення
соціально-
значущих
програм

8.1. Проведення культурно 
просвітницьких заходів у духовно- 
християнських таборах для дітей 
та молоді

Протягом років Управління у 
справах 
національ
ностей та релігій 
обласної 
державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

50

360

50

360

50

360

50

360

Об’єднання потужностей органів 
державної виконавчої влади, 
благодійних установ у 
здійсненні соціально- 
гуманітарної діяльності, в 
частині оздоровлення дітей і 
молоді, військово- патріотичного 
виховання, формування у 
молодого покоління національно- 
світоглядних позицій, ідей, 
поглядів і переконань на основі 
духовних цінностей.

8.2. Проведення військово- 
патріотичних заходів виховання

Протягом років Управління у 
справах

Обласний
бюджет

50 50 50 50 Виховання цілісної духовної 
особистості, яка прагне до

дітей та молоді у літніх таборах нацюналь- максимальної реалізації своїх



релігійних організацій ностей та релігій можливостей у різних життєвих
- - обласної - 360 360 360 360 сферах.

• державної Кошти -

адміністрації інших
джерел

8.3 Проведення спільно з Протягом років Управління у Обласний 20 20 20 20 Співпраця конфесій в процесі
релігійними організаціями заходів справах бюджет реалізації соціальних програм,
на утвердження • духовно- національ проектів, спрямованих на
моральних цінностей в освітніх ностей та релігій

20
утвердження і захист

закладах релігійних організацій обласної
Кошти

20 20 20 традиційних цінностей, моралі,
державної що зумовлює терпимість,
адміністрації інших

джерел
поважливі, компромісні 
відносини між конфесіями та їх 
представниками

8.4 Проведення благодійних Протягом років Управління у Обласний 10 10 10 10 Надання благодійної допомоги
заходів в будинках сімейного типу справах бюджет вихованцям будинків сімейного
релігійних організацій національ

ностей та релігій
типу, які діють при релігійних 
громадах. Формування у

обласної 20 20 20 20 суспільстві дієвого милосердя на
державної Кошти засадах традиційних цінностях та
адміністрації інших

джерел
духовності.

9 Розвиток, 
збереження і 
популяризація 
сакральної

9.1. Проведення паломницько- 
туристичних подорожей 
сакральною спадщиною 
Подільського краю, які увійшли до

Протягом років Управління у 
справах 
національ
ностей та релігій

Обласний
бюджет

100 100 100 100 Популяризація подільських 
сакральних святинь, об’єктів 
ідентифікації та самопрезентації 
області на загальноукраїнській та

спадщини «Сіми чудес Вінниччини», 21 обласної
Кошти
інших

джерел

міжнародній арені
області Перлини Поділля та України і 

організація супроводу 
паломницьких груп

державної
адміністрації

9.2. Створення спільно з Протягом років Управління у Обласний 10 5 5 5 Збереження національної
релігійними організаціями справах бюджет культурної спадщини як основи
віртуальної мапи об’єктів національ національної культури та
релігійного туризму ностей та релігій забезпечення розвитку

обласної 10 5 5 5 духовності Української нації,
державної Кошти виховання шанобливого
адміністрації інших

джерел
ставлення лю дей до історичної 
пам'яті українського народу, 
пам'яток нашої історії, культури,

■ ------------ № —  .............•— - - - V , •• ----------------------  -------------------------------------  . ....... .........  ... ........* ' .............. . •— •"
археології та архітектури,....а
також їхнього збереження.



РОЗДІЛ 3. СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ УКРАЇНЦЯМИ

10 Налагодження 10.1. Проведення скоординованої Протягом Управління у Обласний 15 15 20 20 Розвиток та поглиблення
співпраці із роботи із забезпечення розвитку 2021 -2024 справах бюджет співробітництва з
закордонними зв’язків з громадами закордонних років національностей громадськими організаціями
українцями українців, в тому числі практичні та релігій закордонних українців,

двосторонні візити з метою обласної Кошти 15 20 25 30 створення сприятливих умов
укладання спільних документів про державної інших для реалізації в області
співробітництво, участь у спільних адміністрації, джерел інвестиційних проектів

проектах, заходах та ініціативах громадські

економічного співробітництва організації

області із закордоном закордонних
українців

10.2 .Надання підтримки Протягом Департамент Обласний 10 10 15 15 Сприяння збереженню та
громадським організаціям 2021 -2024 освіти і науки, бюджет розвитку української мови у
закордонних українців, центрам років Управління у закордонному середовищі
української культури, закладам справах

Кошти 10 10
української діаспори

освіти за кордоном, у яких навчання національнос-тей 5 5
здійснюється українською мовою або та релігій інших
вивчається українська мова обласної

державної
адміністрації,
громадські
організації
закордонних
українців

джерел

10.3 .Здійснення організаційних та Протягом Управління у Обласний 35 35 40 40 Сприяння задоволенню
практичних заходів щодо 2021 -2024 справах бюджет етнокультурних потреб
ознайомлення закордонних українців років національностей закордонних українців
з національними традиціями, та релігій
історичними подіями та святами обласної Кошти 15 15 20 20
новітньої історії України державної

адміністрації,
громадські
організації
закордонних
українців

інших
джерел

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: ■ ................... .. Обласний
бюджет

925 921 1059 1060



Кошти
інших

джерел

1196 1210 1291 1316
-

ЗАГАЛОМ ЗА ПРОГРАМОЮ за 2021-2024 
роки:

Обласний
бюджет

Кошти
інших

джерел

3965

5013

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ за 2021-2024 роки: 8978

Начальник управління 
у справах національностей 
та релігій облдержадміністрації


