
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №518 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №43 (зі змінами)

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. Викласти пункти 1.1.2 та 1.1.7 підрозділу І «Засоби масової 
інформації та інформаційні агентства», пункт 2.1.1 підрозділу II «Видавнича 
справа», пункт 3.3.1 підрозділу III «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства» та пункт 4.1.1 підрозділу IV «Відзначення свят,знаменних дат та 
проведення інших заходів» розділу «Напрями діяльності та заходи 
Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та 
громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки» у новій 
редакції згідно з додатком 1.

2. Доповнити підрозділ І «Засоби масової інформації та інформаційні 
агентства» пунктом 1.1.8, підрозділ II «Видавнича справа» пунктом 2.1.5 
розділу «Напрями діяльності та заходи Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2016-2018 роки» згідно з додатком 1.

3. 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.

4. 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.) п

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення сесії обласної Ради 
від 20 грудня 2017 року №518

Зміни та доповнення до розділу Напрями діяльності та заходи Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства 

у Вінницькій області на 2016-2018 роки

№
з/п Напрям діяльності Перелік заходів 

Програми

Строк
виконання Виконавці

Джерела
фінансу

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. грн. у тому числі

Очікуваний
результат

заходу вання Всього 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

І. Засоби масової інформації та інформаційні агентства

1.1 Взаємодія з 
електронними та 

друкованими ЗМІ 
різних форм 
власності та 

інформаційними 
агентствами щодо 

висвітлення 
діяльності органів 
виконавчої влади 

та місцевого 
самоврядування 

відповідно до 
Закону України 
«Про порядок 
висвітлення 

діяльності органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування в 
Україні засобами 

масової 
інформації». 

Підтримка засобів 
масової інформації 

відповідно до 
Закону України

1.1.2 Фінансова 
підтримка редакцій 
комунальних 
друкованих видань

Забезпечення 
одноразової допомоги 
районним 
реформованим 
друкованим засобам 
масової інформації 
Вінницької області

1.1.7. Проведення 
конкурсу
журналістських робіт 
«Реформування 
місцевого 
самоврядування та 
територіальної 
організації влади»

2016-2018
роки

2017-2018
роки

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний
бюджет

Облас
ний
бюджет

2865.0

220.0

1015,0 850.0

100.0

1000,0

500

120,0

100,0

Забезпечення якісного 
та вчасного виходу 
комунальних 
друкованих видань

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



«Про державну 
підтримку засобів 
масової інформації 

та соціальний 
захист журналістів»

1.1.8. Проведення 
конкурсу
журналістських робіт 
«Моя Вінниччина»

2018 рік Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний
бюджет

100,0

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

II. Видавнича справа

2.1 Сприяння розвитку 
книговидавничої 
галузі області

2.1.1.Фінансова 
підтримка
редакційно-видавничих 
груп:
- «Реабілітовані 

історією»;
- «Книга Пам’яті 

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

2016-2018
роки

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний
бюджет

6103,6 1503,6 2000,0 2600,0 Забезпечення діяль
ності редакційно- 
видавничих групи та 
випуску кращих 
видань краєзнавчої, 
історичної, дитячої, 
художньої та іншої 
літератури місцевих 
авторів, альбомів 
художніх робіт митців 
Вінниччини

2.1.5.Фінансова 
підтримка
діяльності Вінницької 
обласної організації 
національної спілки 
письменників України

2018 рік Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний
бюджет

100,0 100,0 Популяризація серед 
населення творів 
місцевих авторів, 
освітня та 
пропагандистська 
робота письменників 
Вінниччини в школах 
та закладах культури 
області, розширення 
запровадження в 
області міжнародних 
літературно- 
мистецьких проектів, 
створення належних 
умов для творчої праці



4.1 Реалізація 
державної політики 
у сфері
вдосконалення 
форм і методів 
проведення заходів, 
присвячених 
відзначенню 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 
регіонах України, 
прийому офіційних 
делегацій
- поширення соціальної 
реклами з відзначення 
святкових заходів та інших 
важливих под ій
- забезпечення клітковою 
продукцією для вручення 
нагородженим відзнаками 
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,

2016-2018
роки

Облдержадміністрація, 
обласна рада, 
Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

4715,5 1115,5 1600,0 2150,0 Належне відзначення 
державних свят, 
консолідація 
суспільства, 
формування та 
виховання у громадян 
почуття патріотизму. 
Збереження історичної 
пам'яті народу, 
популяризація держав
ницьких поглядів серед 
громадськості, 
сприяння консолідації 
української нації. 
Донесення до суспільства 
інформації щодо 
відзначення пом’ятих даг 
та історичних подій.

Забезпечення 
фінансування заходів 
на виконання 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації



членів Вінницької 
обласної організації 
Національної спілки 
письменників України

III. Сприяння розвитку громадянського суспільства

3.3 Підтримка
ініціатив суб’єктів 
громадянського 
суспільства

3.3.1.Підтримка на 
конкурсних засадах 
проектів і програм 
громадських 
організацій та творчих 
спілок, спрямованих на 
вирішення завдань 
регіональної політики 
за напрямами: 
соціально-економічний 
розвиток; культурно- 
просвітницька 
діяльність; аналітична 
діяльність та 
проведення 
соціологічних 
досліджень; протидія 
корупції, відповідно до 
Порядку проведення 
конкурсу з визначення 
програм (проектів, 
заходів), розроблених 
громадськими 
організаціями та 
творчими спілками, для 
виконання (реалізації) 
яких надається 
фінансова підтримка, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
12.10.2011 Хо 1049

2016-2018
роки

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

1900,0 400,0 500,0 1000,0 Вирішення 
пріоритетних завдань 
регіональної політики 
із залученням ресурсів 
інститутів 
громадянського 
суспільства

IV. Відзначення свят, знаменних дат та проведення інших заходів



консолідації 
громадянського 
суспільства тощо 
-проведення інших 
заходів на виконання 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ



Додаток 2
до рішення сесії обласної Ради 
від 20 грудня 2017 року №518

ПАСПОРТ
Регіональної програми сприяння розвитку 

інформаційного простору та громадянського суспільства 
_______ у Вінницькій області на 2016-2018 роки_______

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 19.06.2013 
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.Тімірязева, 
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: 19104,1 тис.грн., у тому числі:
2016 р. -  4839,1 тис.грн.
2017 р. -  5870,0. тис.грн.
2018 р. -  8395,0 тис.грн.

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ


