
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 384

ЗО червня 2017 "^сесія 7 скликання

Про внесення змін до Єдиної комплексної програми розвитку галузі 
культури та духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 

роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 6 скликання
від 18 грудня 2012 року № 414

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Прр культуру”, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань освіти, культури, сім ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та 
дусовного відродження на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року №414, такі зміни:

1) викласти пункт 3 розділу X „Соціальний захист працівників галузі” у 
новій редакції згідно додатка 1.

2) викласти розділ „Загальна характеристика” Єдиної комплексної 
програми розвитку галузі культури та духовного відродження у Вінницькій 
області на 2013-2017 роки у новій редакції згідно додатка 2.

3) викласти розділ „Ресурсне забезпечення” Єдиної комплексної 
програми розвитку галузі культури та духовного відродження у Вінницькій 
області на 2013-2017 роки у новій редакції згідно додатка 3.

.> 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.) та з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 21 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 року № 384

Зміни до пункту 3 розділу X „ Соціальний захист працівників галузі ” Єдиної комплексної програми розвитку галузі 
культури та духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної

Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 414

X. Соціальний захист працівників галузі
3. Виплата щорічних 
премій:

- ім. Михайла 
Коцюбинського

- ім. Степана Руданського

2013-
2017рр.

2013- 
2017рр.

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації

60,0

60,0

60,0

60,0

Підтримка діяльності 
творчих спілок, щорічна 
виплата 2 обласних премій 
в галузі культури

Заступник керівника виконавчого апарату 

обласної Ради Хміль І.В.



Додаток 2
до рішення 21 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
скликання
від ЗО червня 2017 року № 384

Зміни до розділу „Загальна характеристика” Єдиної комплексної 
програми розвитку галузі культури та духовного відродження у 

Вінницькій області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 414

1 Ініціатор розроблення програми:
Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Постанови Верховної 
Ради України «Про деякі 
невідкладні заходи щодо 
підтримки закладів 
культури в період 
економічної кризи» від 5 
березня 2009 року №1114 
-У І

3 Розробник програми
Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації

4 Співрозробники програми

Райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
заклади культури -  
об’єкти спільної 
комунальної власності 
територіальних громад 
області

5
*

Відповідальний виконавець програми

Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю, 
управління у справах 
національностей та 
релігій, управління 
культури і мистецтв, 
управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації,



райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
заклади культури -  
об’єкти спільної 
комунальної власності 
територіальних громад 
області

6

4

Учасники програми

Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю, 
управління у справах 
національностей та 
релігій, управління 
культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міські ради міст 
обласного значення, 
заклади культури -  
об’єкти спільної 
комунальної власності 
територіальних громад 
області

7 Терміни реалізації програми 2013-2017 рр.

7.1 Етапи виконання програми “ 
(для довгострокових програм) Один етап

8
Перелік місцевих бюджетів, які приймають 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм)

Обласний та районні 
бюджети

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього 225млн 393,0 тис. грн.

9.1 в тому числі бюджетних коштів 221 млн. 057,0 тис. грн.

- з них коштів обласного бюджету 109 млн. 640,0 тис. грн.

10 Основні джерела фінансування програми Обласний та районні 
бюджети

Заступник керівника виконавчого апарату
обласної Ради 7



Додаток З
до рішення 21 сесії обласної
Ради 7 скликання
від ЗО червня 2017 року № 384

Зміни до розділу X. „Соціальний захист працівників галузі” Єдиної 
комплексної програми розвитку галузі культури та духовного відродження у 

Вінницькій області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 414

тис.грн.

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

І етап виконання програми 
(по роках)

Всього 
витрат на 
виконання 
програми2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 9
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

49206,9 50903,6 49069,8 37785,3 38427,4 225393,0

державний
бюджет

12212,1 12156,2 9949,8 8452,9 7501,1 50272,1

обласний бюджет 23037,4 22584,1 25653,6 17817 20547,9 109640,0

Районні, міські 
(міст обласного 
значення 
бюджети)

13235,8 15001,4 12407,1 10851,1 9649,5 61144,9

Бюджети сіл, 
селищ, міст 
районного 
підпорядкування

'

кошти не
бюджетних
джерел

721,6 1161,9 1059,3 664,3 728,9 4336,0

Примітка:
Кошти районних (міських) бюджетів, бюджетів сіл, селищ, міст, що пропонується використати на виконання 
Комплексної програми, наводяться в цьому додатку загальними сумами по роках.
Розшифровка обсягів бюджетних коштів в розрізі районних та міських бюджетів наводиться розробником 
програми в окремому додатку за аналогічною формою, який є невід ’ємною частиною програми.

Заступник керівника виконавчого апарату
обласної Ради


