
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

№ 227
РІШЕННЯ

20 грудня 2016 р. сесія 7 скликання

Про внесення доповнення до Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій

області на 2016-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 19 червня 
2013 року № 336 "Про деякі заходи щодо державної підтримки 
книговидавничої справи і популяризації читання в Україні" враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації, висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до розділу II „Напрями діяльності та заходи 
Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки”, згідно 
з додатком 1.

2. Розділ „Паспорт Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій 
області на 2016-2018 роки” викласти у новій редакції, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації (Редько Т.В.), з бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур 
Г.Ф.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Напрями діяльності та заходи 
Регіональної програми сприяння розвитку 

інформаційного простору та громадянського суспільства 
у Вінницькій області на 2016>2018 роки

№
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II. Видавнича справа

2.2 Створення літопису 
історії міст та сіл 
Вінниччини

2.1.5. Збір 
матеріалів, 
редагування, 
підготовка до 
видання та 
видання книг про 
історію міст та сіл 
Вінниччини

2016- 
2018 роки

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації,
Вінницька обласна організація 
«Редакція комунального 
друкованого засобу масової 
інформації - журналу 
«Вінницький край»,
Державний архів Вінницької 
області, Вінницька обласна 
універсальна бібліотека ім. 
К.А.Тімірязсва, обласна 
організація Національної спілки 
письменників України, обласна 
організація Національної спілки 
журналістів України, обласна 
організація Національної спілки 
краєзнавців України, обласна 
рада організації ветеранів 
України, Вінницьке обласне 
товариство політичних в’язнів, 
репресованих та їх дітей, обласна 
Спілка інвалідів війни, Збройних 
Сил та учасників бойових дій, 
обласна Спілка ветеранів війни в 
Афганістані, обласна організація 
«Союз Чорнобиль України», 
пошуково-видавниче агентство

Облас
ний
бюджет



«Книга Пам’яті України», 
Вінницька обласна редакційна 
колегія та штатна редакційно- 
видавнича група (редакція) по 
підготовці та виданню обласної 
книги «Реабілітовані історією», 
міські, селищні та сільські ради

Перший заступник голови обласної Ради Л. Щербаківська



Додаток 2
до рішення сесії обласної Ради 
від ІОтІлхЯ- 2016 року +

ПАСПОРТ 
Регіональної програми сприяння розвитку 

інформаційного простору та громадянського суспільства

1 Ініціатор розроблення Програми Вінницька обласна державна адміністрація

2 Дата, номер і назва документа про 
розроблення Програми

Закони України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації», «Про державну підтримку 
засобів масової інформації і соціальний захист 
журналістів» «Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової 
інформації»; рішення 38 сесії 6 скликання 
обласної Ради від 24 червня 2015 року № 893 
«Про Стратегію збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області на період до 2020 
року», Указу Президента України від 19 червня 
2013 року № 336 "Про деякі заходи щодо 
державної підтримки книговидавничої справи і 
популяризації читання в Україні”

3 Розробник Програми Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Вінницької 
облдержадміністрації

4 Співрозробники Програми
5 Відповідальний виконавець програми Облдержадміністрація, обласна Рада, 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Вінницької 
обласної державної адміністрації, Державний 
архів Вінницької області, Вінницька обласна 
універсальна бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, 
міські, селищні та сільські ради

6 Учасники Програми Друковані та електроні засоби масової 
інформації, інформаційні агентства, Громадська 
рада при облдержадміністрації, Громадська рада 
при обласній Раді, інститути громадянського 
суспільства Вінницької області

7 Термін реалізації Програми 2016-2018 роки.
8 Основні джерела фінансування 

Програми
Обласний бюджет

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми

Всього:15406,8 тис.грн., у тому числі:
2016 р. -  4839,1 тис.грн.
2017 р. -  5269,1тис.грн.
2018 р. -  5298,6 тис.грн.

Перший заступник голови обласної Ради Л. Щербаківська


