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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 605

26 квітня___2018 р. 31 сесія 7 скликання
Про внесення змін та доповнення до Програми підтримки діяльності 

національно-культурних товариств області та забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на

період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради
7 скликання від ї ї  лютого 201 о року № 36 із мінами та доповненнями

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про національні 
меншини в Україні”, „Про свободу совісті та релігійні організації , Указу 
Президента України від 21 березня 2002 року № 279/2002 „Про невідкладні 
заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної 
політики колишнього Союзу РСг стосовно релігії та відновлення порушених 
прав церков і релігійних організацій”, на виконання рішення 38 сесії обласної 
Ради о скликання від 24 червня 2015 року № 893 „Про Стратегію 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 
року”, з метою здійснення комплексу системних заходів щодо налагодження 
співпраці місцевих органів державної влади та релігійних організацій області 
у забезпеченні підготовки та проведення заходів з відзначення державно- 
церковних заходів та ювілейних дат за участю представників органів влади, 
громадських об’єднань, релігійних організацій тощо, враховуючи клопотання 
ооласної державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради
з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, 
обласна Рада ВИРІШЙЛА:

1. Внести до Програми підтримки діяльності національно-культурних 
товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно- 
морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 36 
(далі -  Програма) такі зміни і доповнення:

2. Доповнити пункт 8 підпунктом 8.10 розділу Програми ,,Заходи 
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області та 
забезпечення міжконфесійної злагоди # і духовно-морального розвитку 
Вінниччини на період 2016-2020 роки’ , згідно з додатком 1.

3. Розділ Програми „Загальна характеристики Програми підтримки 
діяльності національно-культурних товариств області та # забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на 
період 2016-2020 роки викласти у новій редакції, згідно з додатком 2.

4. Розділ Програми „Ресурсне забезпечення Програми підтримки 
діяльності національно-культурних товариств області та . забезпечення 
міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на 
період 2016-2020 роки викласти у новій редакції, згідно з додатком 3.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
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 31 сесії обласної Ради

7 скликання від 26 квітня 2018 року № 605

Доповнення до розділу Програми „Заходи підтримки діяльності національно-культурних товариств області 
та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 

роки”, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 36

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Назва заходу Термін
викона

пня

Виконавці Джерела
фінансування Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн.

Очікувані
результати

1 2 3 4 5 6 7 8

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020рік

8 Захист 8.10. Забезпечення Прот Управління у Обласний - - 120 120 120
суспільної
моралі та
забезпечення
духовного
розвитку
Вінниччини

підготовки та проведення 
заходів з відзначення 
державно-церковних 
заходів та ювілейних дат 
за участю представників 
органів влади, 
громадських об’єднань, 
релігійних організацій 
тощо

ягом
2018-
2020
років

справах 
національностей 

та релігій 
обласної 

державної 
адміністрації

Релігійні
організації

бюджет

Кошти
інших

джерел

- - - - -

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток 2
до рішенням 31 сесії обласної Ради
7 скликання від 26 квітня 2018 року № 605

Зміни до розділу Програми „ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА” 
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств 

області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 36

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

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

Рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 
24 червня 2015 року № 893 „Про Стратегію 
збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року”, 
розділ 5.4

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

4 Співрозробники Програми
5 Відповідальний виконавець Програми Обласна державна адміністрація
6 Учасники Програми Управління у справах національностей та релігій 

обласної державної адміністрації та релігійні 
організації області

Департаменти, Головні управління та управління 
облдержадміністрації

7 Терміни реалізації Програми 2016-2020 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

9978,00 тис.грн.

9.1 в тому числі бюджетних коштів 3218,00 тис.грн.
- з них коштів обласного бюджету 3218,00 тис.грн.

10 Основні джерела фінансування 
Програми

Кошти обласного бюджету та кошти релігійних 
організацій

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК



Додаток З
до рішенням 31 сесії обласної Ради 7
скликання від 26 квітня 2018 р. № 605

Зміни до розділу Програми „РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств 

області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального 
розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням

4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 36

тис.грн.
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

І етап виконання Програми II етап 
(200 - 

20_ р.р.)

III етап 
(200_- 

20_ р.р.)

Всього витрат на 
виконання Програми

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

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

числі:

1871 1870 2215 2126 2186 10218,00

державний бюджет

обласний бюджет 538 534 857 762 767 3458,00

кошти не 
бюджетних джерел

1333 1336 1358 1364 1369 6760,00

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


