
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 688

19 липня 2018 р. 34 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору га громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року (зі змінами)

Про внесення змін 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, обласна Рада В И Р ІШ И Л А :

1. Викласти пункт 1.1.2 підрозділу І «Засоби масової інформації та 
інформаційні агентства» 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. Викласти 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 2.

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 3.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та 
реформування державних і к о м у н а л ь к  друкованих засобів масової інформації 
(Редько Т.В.), з бюджету, фінансів та іасних програм (Мазур Г.Ф .)

Голова обласної Ради Золійник



Додаток 1
до рішення 34 сесії обласної Ради

7 скликання від 1 9 липня 201 <Х року № 6X8

Зміни та доповненні! до підрозділу І «Засоби масової інформації га інформаційні агентства» розділу «Напрями діяльності та заходи 
Регіональної нроі рамн сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій  області на 2016-2018 

роки», затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року ( зі змінами)

№
</і і

Іапрям діяльності Перелік заходів Програми ( 'трок 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела
фінансу
вання

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

Очікуванії й 
результат

Всього 2016
8

2017 2018 
10 13

Засоби масової інформації і а інформаційні агентс тва

1.1 Впнмодія і 

електронними та 
друкованими ЯМІ 
рііішх форм власпосіі 
га інформаційними 
(агентствами щодо 
івмевітлення діяльної ! і 
[органів виконавчої 
влади га місцевого 
{самоврядування 
[відповідно до {акон\ 
України «Про порядок 
висвітлення діяльносі і 
органів державної 
влади та орі анів 
місцевої о 
самоврядування в 
Україні засобами 
масової інформації». 
Під гримка засобів 
імасової інформації 
[відповідно до Закон) 
■України

1.1.2 Фінансова підтримка 
редак 11 і й ком упальних 
друкованих видань

Забе {печення одноразової 
допомої и обласній, 
районним, міським 
реформованим 
др\кованим іасобам 
масової інформації 
Вінницької обласі і

Департамеїп 
інформаційної діяльності 
та комунікацій < 
громадськістю 
об; ідержад м інісі рації

850.0 1000.0 Забезпечення якісного та вчасного 
ви ходу кому н ал ь н и х д ру кованих 
видань

560

Заступник голови обласної Ради "тгТГр хміль



Додаток 2
до рішення 34 сесії обласної Ради

7 скликання від 19 липня 2018 року №6X8

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

---
; > Напрям .тільності 1 Іерелік заходів 

Програми

Строк
виконання

іаходу
Викона впі

Джерела
фінансу
вання

Орі( ніовні обсяги фінансування 
(вар і істі»), гне. гри. v тому числі

Очікуваний
результат

Всього 2016 2017 201S

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 ІЗ
і

IV. Відзначення свят, знаменних лат та проведення інших заходів

4.1 Реалі пшія 4.1.1 .Відзначення 2 0 1 6 -2 0 1 8 Обл держадм і ніс гра і іія. Обласний 5065,5 1 1 15,5 1600,0 2350,0 1 Іалежне відзначення
л с р ж н і їн о ї  ПОЛІ П ІК И державних і роки обласна Рада, бюджеі державних свят.
у сфері професійних свят, Департамент консолідація суешльо ва,
вдоскона. іення історичних та інформаційної формування та виховання
форм і мсголів визначних подій, діяльності та у громадян почуття
проведення гаходів, ювілейних та нам ятних комунікацій з патріотизму. Збереження
присвячених дат: громадськістю історичної пам'яті народу.
від іначенню свя і , - забезпечення участі оо; і де ржа дмініст рацп. популяризація держав
иіаменних ла і іа делегати ооласті у Де і іартамент ж итлово- ницьких поглядів серед
проведення 1II НІ IIX загальнодержавних комунального громадської-11, сприяння
іахолів заходах у м. Київ та господарства. консо;11 ла ці і у кра 11 іс ької

регіонах України. енергетики га наші.
прийому офіційних інфраструктури Донесення до суспільства
делегацій: o o j і де р ж а  д м і н і с гра ці і . інформації щодо
- пош ирення соціальної відзначення нам ятних
реклами з відзначення лаг та ісюричних подій.
святкових шодівта інших
важливих полін: Забезпечення
- забезпечення квітковою фінансу вання иіходів на
продукцією ;шя вручення виконання
і іаі х)ро;іжеі 11 їм відзііакам и розпоряджень голови
обласного рівня та для обллє ржа дм і ніс гра і її і
покладань до нам ятників
та нам ятних знаків:
- виготовлення та
розповсюдження



інформаційно- 
просвітницької 
продукції (букле гін. 
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'я і і. 
консолідації 
іромадянського 
суспільства тощо: 
-проведення інших 
заходів на виконання 
розпоряджень і олови 
обл держа дм інісі ра і іії

і у 11 и и к- 1 олови обласної Ради І гор Х М ІЛ Ь



Додаток З
до рішення 34 сесії обласної Ради

7 скликання від 1е) липня 2018 рок> № 688

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 1е) 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 
облдержадм і н і стран ії

4 Співрозробники Програми
5 Відповідальний виконавець Програми Облдсржадмінісграція, обласна Рада. 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадм і ніс грації. Де і іартамент житлово- 
комунальною господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадм і ніс грації. 
Державний архів Вінницької області. Вінницька 
обласна універсальна бібліотека ім. 
К.А.Тімірязсва. міські, селищні га сільські ради

6
1

Учасники 1 ірограми 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
Облає н и й бю; іжет

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 1 Ірограми

Всього: 19304,1 тис.грн., \ тому числі:
2016 р .— 4839,1 тне.і рн.
2017 р. —5870,0. шс.і рн.
2018 р. - 8655,0,0 тис.і рн.

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ


