
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №894

1-7 Грудня_______2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення 36 сесії обласної Ради 7 
скликання від 4 грудня 2018 року № 720 «Про Регіональну програму 

сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки» та до рішення 13 

сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 251 
«Про Обласний конкурс журналістських робіт «Реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади»

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи звернення обласної державної адміністрації, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та зав’язків з громадськістю і з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 
2018 року №720 «Про Регіональну програму сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій 
області на 2019-2021 роки» такі зміни:

1.1 Розділ «Ресурсне забезпечення Регіональної програми сприяння 
розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2019-2021 роки» викласти у новій редакції, згідно з 
додатком 1.

1.2 Підпункт 1.1.6 пункту 1 викласти у такій редакції «Проведення 
Обласного конкурсу журналістських робіт «Кращі практики місцевого 
самоврядування».

1.3 Графу 5 підпункту 1.1.6 пункту 1 доповнити такими словами: 
«Обласна Рада».

1.4 Викласти п.1.1.8 розділу «Засоби масової інформації та 
інформаційні агентства» у новій редакції згідно з додатком 2.



1.5 Підпункт 2.1.7 пункту 2 викласти у такій редакції: «Проведення 
книжкового ярмарку».

2. Внести до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2016 року № 251 «Про Обласний конкурс журналістських робіт 
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади» такі зміни:

Викласти назву Обласного конкурсу журналістських робіт 
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади» у новій редакції: Обласний конкурс журналістських робіт «Кращі 
практики місцевого самоврядування» та внести відповідні зміни по всьому 
тексту рішення.

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 41 сесії
обласної Ради 7
скликання від
17.12.2019 р.№ 894

Зміни та доповнення до розділу «Ресурсне забезпечення Регіональної програми
сприяння розвитку 

інформаційного простору та громадянського суспільства 
у Вінницькій області на 2019-2021 роки»

тис.грн.

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:

9698,0 10068,0 9318,0 29084,0

Обласний
бюджет

9698,0 10068,0 9318,0 29084,0

/ / Ж /  //о^Г3̂



Додаток 2
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від
17.12.2019 р. № 894

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

та інформаційного простору у Вінницькій області на 2019 -  2021 роки», затвердженої рішенням 36 сесії 7
скликання від 4 грудня 2018 року №720

№
з/п

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Зміст заходів 
Програми з виконання 

завдання

Строк
и

викон
ання

заходу

Виконавці Джерел
а

фінансу
вання

Орієнтовані 
обсяги 

фінансуванн 
я (вартість)

Очікуваний
результат

рік тис.гр
н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Засоби масової інформації та інформаційні агентства

1. 1.1 Взаємодія з електронними 
та друкованими ЗМІ різних 
форм власності та 
інформаційними агентствами

1.1.6 Проведення 
Обласного конкурсу 
журналістських робіт 
«Кращі практики 
місцевого 
самоврядування».

2020
рік

Обласна Рада,
Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації

Облас
ний

бюджет

2020 120,0 Підвищення
рівня
обізнаності
жителів
області щодо
кращих
практик
місцевого
самоврядуван
ня в Україні
шляхом
заохочення
журналістів
до написання
матеріалів з
цієї тематики



1.1.8 .Забезпечення 
одноразової допомоги 
реформованим редакціям 
обласної, районних, 
міських друкованих 
засобів масової інформації

2020
рік

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний

бюджет

2020 900,0 Забезпечення
якісного та
вчасного
виходу
друкованих
ЗМІ

2.1видавнича справа
2. 2.1. Сприяння розвитку 

книговидавничої галузі 
області

2.1.7 Проведення 
книжкового ярмарку

л

2020
рік

Департамент 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації

Облас
ний

бюджет

2020 50,0 Популяризаці
я вітчизняної
книжкової
продукції,
підвищення
рівня
культури
читання

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМЕНЮК


