Додаток 2
до рішення 44 сесії обласної Ради
7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948

Про програму підтримки діяльності національно-культурних товариств
області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального
розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями
на період 2021-2024 роки
Відповідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законів України «Про національні меншини в
Україні», «Про правовий статус закордонних українців», «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 PCP стосовно
релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій», на
виконання рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого
2020 року № 921 «Про Стратегію збалансованого регіонального' розвитку
Вінницької області на період до 2027 року», з урахуванням Рамкової
конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської
Хартії регіональних мов або мов меншин та з метою здійснення комплексу
системних заходів щодо створення умов для збереження та розвитку
етнокультурної
самобутності
національних
спільнот
Вінниччини,
забезпечення конституційного права громадян на свободу совісті,
відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів
релігійних організацій та реалізації державної політики у сфері державноцерковних і міжнаціональних відносин, розвитку співпраці з українцями, які
проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з історичною
батьківщиною та враховуючи клопотання обласної державної адміністрації,
висновок постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму підтримки діяльності національно-культурних
товариств області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовноморального розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями
на період 2021-2024 роки (далі —Програма) згідно з додатком 2 до цього
рішення.
2. Фінансування Програми проводити в межах коштів обласного,
місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.
Щороку при формуванні відповідного бюджету, передбачати видатки на
фінансування заходів Програми.
Натаньник управління у справах національностей та релігій
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3.
Контроль за виконанням 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,).

Заступник голови обласної Ради

Облдержадміністрації

М.КРЕМЕНЮК

Салецький 1.0.

Додаток 1 до Програми підтримки
діяльності національно-ісультурних
товариств області, забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та
співпраці із закордонними українцями на період 2021 -2024 роки

І. Загальна характеристика Програми
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств
області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального
розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями на період
2021-2024 роки розроблена відповідно до правової основи формування
державної етнонаціональної політики України та державно-церковних
відносин: Конституції України, Декларації «Про державний суверенітет
України», Декларації прав національностей України, відповідно до Законів
України: «Про національні меншини в України», «Про громадські
об’єднання», «Про освіту», «Про культуру», «Про правовий статус
закордонних українців», «Про свободу совісті та релігійні організації». Указу
Президента України «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання
негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу PCP стосовно
релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій»,
пункту 16 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2027 року, з урахуванням Рамкової конвенції
Ради Європи про захист національних меншин та Європейської Хартії
регіональних мов або мов меншин.
Програма базується на необхідності координації дій органів державної
влади і місцевого самоврядування, спрямованих на дотримання
загальновизнаних норм і стандартів у галузі захисту прав національних
спільнот та релігійних організацій.
Програма спрямована на створення належних умов для реалізації
культурних, освітніх та інформаційних потреб національних спільнот, які
проживають на території області, підтримці діяльності національнокультурних товариств; захисту суспільної моралі, забезпечення духовного
розвитку Вінниччини, підтримки соціально-значущих програм релігійних
організацій області, розвиток і збереження сакральної спадщини Вінниччини,
забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди; поглиблення
співпраці із закордонними українцями, зміцнення їх зв’язків з історичною
батьківщиною.
Залучення фінансового, організаційно-технічного, консультативнометодичного потенціалу органів державної влади та органів місцевого
самоврядування області дозволить надати роботі з етнонаціональними
спільнотами, релігійними організаціями області та закордонними українцями
системного характеру у проведенні діалогу з метою реалізації державної
політики у сфері міжнаціональних та міжконфесійних відносин, поглиблення
співробітництва із закордонними українцями.
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II, Визначення проблеми, на розв^язання якої спрямована Програма
Реалізація державної етнонаціональної, державно-церковної політики
та співробітництва із закордонними українцями є важливою умовою
формування і функціонування в Україні соціально правової держави
відповідно до сучасних європейських стандартів у галузі прав людини,
утвердженні в українському суспільстві засад демократії та толерантності,
гарантії права на свободу світогляду і віросповідання, забезпеченні
всебічного розвитку національних спільнот, задоволенні етнокультурних
потреб українців, які проживають за межами держави.
За даними останнього Всеукраїнського перепису населення на
Вінниччині проживають понад 100 національностей. В області діють 52
громадські організації національних спільнот та 2 центри етнонаціональних
культур. Функціонують 356 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких
вивчаються російська, польська, чеська мови та діє Навчально-виховний
комплекс «Сф Менахем Вінниця» приватної форми власності з вивченням
івриту. При національно-культурних товариствах працюють недільні школи
та 29 аматорських творчих колективів. За останні роки в області створено
базові умови для всебічного розвитку культур національних спільнот,
запроваджено фінансову підтримку проведення пріоритетних заходів із
забезпечення в регіоні державної політики у сфері захисту прав національних
меншин та задоволення їх етнонаціональних потреб.
Однак аналіз стану розвитку освіти і культури національних спільнот
області свідчить, що розпочата робота з підтримки діяльності національнокультурних товариств не повною мірою забезпечила етнонаціональні
потреби. Зокрема, потребують фінансової підтримки заходи із задоволення
мовних, видавницьких та інформаційних потреб національних спільнот. У
галузі культури доцільно продовжувати підтримувати культурно-мистецьку
діяльність національних спільнот; проведення свят, фестивалів, днів
національних культур тощо. Потребує подальшої підтримки й розпочата
науково-дослідницька діяльність національних громад та функціонування
Центру національних культур Вінниччини.
Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації
здійснює моніторинг тенденцій етнонаціонального розвитку Вінницької
області, координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин, здійснює
заходи контролю за дотриманням законодавства України щодо прав
національних спільнот, узагальнює практику його застосування.
Реалізація програми дозволить успішно реалізовувати державну
політику у міжнаціональних відносинах та сприяти вирішенню наявних
проблем щодо забезпечення прав національних спільнот Вінниччини.
Одним із найважливіших суспільних інститутів, який поряд з іншими
складовими елементами громадянського суспільства безпосередньо впливає
на перебіг суспільно-політичних процесів, є Церква.
Начальник управління у сіфавах національностей та релігій
Облдержадміністрації
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Релігійна активність Вінниччини є доволі високою. За кількістю
релігійних організацій область займає 2 місце в Україні. Релігійна палітра
області є багатоконфесійною. Слід відзначити, що взаємостосунки між
релігійними організаціями області наповнені як толерантним ставленням та
порозумінням, так і епізодичним виникненням протиріч.
На даний час у Вінницькій області діє 2234 релігійних організації 47
конфесій, з яких: 16 релігійних управлінь, 26 монастирів, 7 місій, 6 братств, 4
духовних навчальних заклади, 2174 релігійних громади.
На території області функціонує близько 1800 культових споруд, з яких
більше 400 є пам’ятками історії, архітектури та містобудування. На
Вінниччині збережено 180 унікальних дерев’яних храмів, які мають свою
історію, які збирають біля себе велику кількість паломників з України та
інших країн світу. Сакральна спадщина сьогодні потребує невідкладних
заходів для свого історичного збереження.
Партнерська співпраця органів державної влади та релігійних
організацій спрямована на забезпечення миру та порозз^іння в суспільстві,
реалізацію
спільних соціальних та духовно-просвітницьких проектів,
вирішення конфліктних, міжконфесійних та державно-церковних питань у
законодавчому просторі тощо стане запорукою стабільного розвитку
релігійного життя в області.
Об ’єднавчим та представницьким органом релігійних організацій
області є обласна Рада Церков та релігійних організацій, яка тривалий час
активно діє при голові обласної державної адміністрації, виражає їх
консолідовану позицію з певних питань, об’єднує зусилля щодо соціальної
діяльності,
національно-духовного
відродження
й
координації
міжконфесійного діалогу та державно-церковних відносин.
Пріоритетним завданням обласної державної адміністрації є створення
рівних умов для функціонування релігійних організацій різних конфесій;
вдосконалення механізмів взаємодії органів державної влади з релігійними
організаціями; зміцнення взаєморозуміння і терпимості між релігійними
організаціями різних віросповідань; запобігання виникнення конфліктів на
релігійному ґрунті; проведення систематичного діалогу між органами
державної влади та представниками релігійних управлінь і об’єднань.
Спільні заходи, програми, проекти, участь в яких систематично беруть
члени Ради Церков та керівництво обласної державної адміністрації та
обласної Ради сприяють гармонійному розвитку державно-церковних
відносин в області.
Перехід системи державно-церковних взаємовідносин на рівень
стратегічного партнерства, який в області плідно впроваджується упродовж
останніх років,
дав змоіу поєднати активність і ресурс релігійних
організацій з однієї сторони та організаційно-технічний потенціал органів
державної влади з іншої у соціальному служінні суспільству, провести в
області велику кількість духовно-просвітницьких, соціальних та благодійних
заходів.
Начальник управління у справах національностей та релігій
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Серед них найбільш плідними стали заходи щодо популяризації
здорового способу життя, за здорову сім’ю, духовні та родинні цінності.
Багато років поспіль гарною традицією стала співпраця обласної
державної адміністрації з релігійними громадами в організації та проведені
літніх таборів, зокрема, проведення спільно з релігійними організаціями
культурно-просвітницьких та
військово-патріотичних заходів в
християнських таборах релігійних організацій.
За останні роки на Вінниччині значно збільшилося паломництво
туристів, які здійснюють паломництво до духовних святинь.
З метою популяризації сакральної спадщини облдержадміністрацією
розроблено 10 паломницько-туристичних маршрутів Вінниччини, до яких
ввійшли пам’ятки архітектури та містобудування місцевого та національного
значення, виготовлено презентаційні буклети, видано ілюстративний,
історико-інформаційний довідник духовної спадщини Вінниччини:
«Сакральне мистецтво Поділля. Храми Вінниччини», створено цикли
телепередач «Історія Церков мого краю»
Сучасний стан розвитку державно-церковних та міжконфесійних
відносин свідчить, реалізація Програми сприятиме:
- духовному відродженні громадянського суспільства, пошуку
сучасних шляхів у подоланні існуючої моральної кризи;
- задоволенні зростаючої потреби громадян в існуванні Церкви, як
важливої інституції громадянського суспільства;
- побудові партнерських відносин органів державної влади і Церкви в
галузі соціальної, благодійної, волонтерської, виховної та
культурно-просвітницької діяльності;
- збереження сакральної спадщини українського народу;
- забезпечення толерантних взаємин у релігійному середовищі
області.
Українці мають одну з найбільших діаспор у світі, яка здатна сприяти
реалізації інтересів України та зокрема Вінниччини, формуванню її
міжнародного іміджу. Відтак реалізація заходів щодо співпраці із
закордонними українцями має стати дієвим інструментом реалізації
державної політики у сфері розвитку та поглиблення співробітництва із
закордонними зчфаїнцями.
111. Мета Програми
Підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних
спільнот області, забезпечення підтримки діяльності національно-культурних
товариств, зміцнення атмосфери толерантності та злагоди у міжнаціональних
відносинах, а також створення умов для поглиблення співпраці з
закордонними українцями.
Забезпечення розвитку духовності Вінниччини, створення умов для
забезпечення конституційного права мешканців області на свободу совісті,
вироблення сз^асної моделі державно-церковних відносин з урахуванням
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духовно-релігійних традицій українського народу та досвіду демократичних
країн світу, яка найбільшою мірою відповідала б сучасним реаліям державноцерковного життя та перспективам його подальшого розвитку. Утвердження
демократичних форм співпраці органів державної влади та релігійних
організацій області.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки та етапи виконання Програми:
- підвищення координуючої ролі органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування у практичній реалізації прав національних
спільнот і релігійних організацій на території області;
- досягнення позитивних тенденцій у розвитку міжнаціональної та
міжконфесійної взаємодії між представниками різних національностей та
релігій шляхом участі у загальнодержавних, державно-церковних, обласних
заходах;
О гармонізація міжнаціональних та міжконфесійних взаємовідносин;
забезпечення участі Ради національно-культурних товариств та Ради Церков і
релігійних організацій у вирішенні етнонаціональних та міжконфесійних
питань;
- підтримка функціонування Центру національних культур Вінниччини;
сприяння науково-пошуковій діяльності національних спільнот, підтримка
діяльності етнографічних, історико-меморіальних музеїв національних
спільнот;
- підтримка у відтворені історії національних спільнот, встановлення
пам’ятних знаків видатним землякам - представникам національних меншин
та упорядкування місць масових поховань в роки репресій та голокосту;
- підвищення рівня проведення днів національних культур, концертів,
фестивалів, виставок декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва,
літературних вечорів;
- підвищення рівня мовно-освітньої діяльності недільних шкіл при
національно-культурних товариствах;
- підтримка проведення олімпіад, вікторин, конкурсів з національних мов;
підвищення рівня виконавської майстерності аматорських творчих
колективів національних спільнот;
- підтримка випуску друкованих та он-лайн видань, теле-радіо передач, у
тому числі мовами національних спільнот;
підтримка функціонування
сайту «Вінниччини релігійна та
міжнаціональна»
- поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та
релігійними організаціями;
- підтримка соціальної, благодійної та волонтерської діяльності релігійних
організацій, створення спільних державно-церковних соціальних та
культурно-просвітницьких програм;
- підтримка оздоровчих та навчального-виховних програм;
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- сприяння у створенні умов для соціально-значущої діяльності релігійних
організацій;
- розпшрення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як
повноцінного інституту громадянського суспільства
- дотримання принципу рівності всіх релігій, подолання протистоянь у
релігійному середовищі, формування толерантних відносин та конфесійної
терпимості в області;
- популяризація і збереження сакральної спадщини та історії релігійного
життя краю;
- забезпечення просвітницької, виховної ролі національної духовної
культури;
- поглиблення співпраці з громадськими організаціями українців із
закордону, з якими підписано угоди про співробітництво та пошук нових
контактів з громадськими організаціями української діаспори;
- запрошення делегацій закордонних українців до участі у міжнародних
фестивалях, державних та національних святах;
- сприяння розвитку обміну між делегаціями закордонних українців та
національно-культурних товариств Вінниччини.
Реалізація Програми передбачається на 2021-2024 роки.
V. Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- створення сприятливих умов для відродження, розвитку та збереження
етнокультурної самобутності національно-культурних спільнот;
- розвиток гуманітарних зв’язків громадських організацій національних
спільнот з країнами їх етнічного походження;
- підтримка національно-культурних товариств області у проведенні
науково-дослідницьких та культурно-мистецьких заходів спрямованих на
гармонійне поєднання культур української нації та національних спільнот
області;
- створення умов для вільного розвитку мов національних спільнот,
задоволенню їх освітніх потреб;
- розширення висвітлення діяльності та подій з життя національних
спільнот у місцевих та всеукраїнських засобах масової інформації;
- підтримка
випуску
національно-культурними
товариствами
друкованих та он-лайн видань, теле-радіо програм, у тому числі мовами
національних спільнот;
- сіфияння формуванню толерантності та злагоди у міжнаціональних
відносинах;
- сприяння спільній діяльності органів державної влади, релігійних та
громадських об’єднань у справі розвитку духовного життя регіону;
- збереження та зростання суспільної моралі громадян, посилення
виховної роботи серед різних верств населення шляхом
формувадня у молоді
м формуваді
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духовного і патріотичного світу, запобігання негативним процесам у
духовній сфері;
- об’єднання потужностей релігійних організацій області, органів
державної виконавчої влади та громадськості у реалізації соціально-значущої
та благодійної діяльності;
- використання можливостей релігійних організацій у літніх оздоровчих
кампаніях, що дасть можливість охопити ппфоке коло дітей та молоді, а
також забезпечити їм повноцінний відпочинок;
- проведення спільних культурно-просвітницьких заходів спрямованих
на духовне виховання та патріотизм молодого покоління і популяризації
сімейних цінностей;
- проведення заходів на утвердження духовно-моральних цінностей у
молодого покоління;
- врегулювання конфліктів та протистоянь у релігійному середовищі,
забезпечення повноцінного розвитку динаміки релігійного життя, мирного
міжконфесійного співіснування;
- спільна участь представників органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування у загальнодержавних та релігійних заходах;
- створення умов для подальшого поглиблення співпраці з
представниками української діаспори;
- підвищення рівня обізнаності громадян щодо діяльності релігійних
організацій;
- залучення іфедставників української діаспори до створення і реалізації
спільних культурно-іфосвітницьких іфоектів та ініціативах економічного
співробітництва області із закордоном.
УІ. Фінансування Програми
Фінансування заходів, визначених Програмою, передбачається
здійснювати за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів, юридичних і
фізичних осіб та інших джерел незаборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, складає - 8978 тис грн., з нгоокоштів обласного бюджету - 3965
тисгрн.
/
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Додаток 2 до Програми підтримки
діяльності національно-культурних
товариств області, забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та
співпраці із закордонними українцями на період 2021-2024 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми пщтримки діяльності національно-культурних товариств області,
забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та
1
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7
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Ініціатор розроблення Програми Управління у справах національностей та релігій
Вінницької обласної державної адмінісі рації
Дата,
номер
і
назва Закони України: «Про національні меншини в
розпорядчого документу органу Україні», «Про правовий статус закордонних
виконавчої влади чи місцевого українців», «Про свободу совісті та релігійні
самоврядування
про організації»;
розроблення Програми
Рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від
21 лютого 2020 року № 921 «Про Стратегію
збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2027 року»
Управління у справах національностей та релігій
Розробник Програми
Вінницької обласної державної адміністрації
Співрозробники Програми
Відповідальний
виконавець Управління у справах національностей та релігій
Вінницької обласної державної адміністрації
Програми
Управління у справах національностей та релігій
Учасники Програми
Вінницької обласної державної адміністрації;
Національно-культурні товариства області;
Громадські організації закордонних українців;
Релігійні організації області;
Департаменги, Головні управлшня та управління
облдержадміністрації;
Вінницька обласна ТРК «Вінниччина»;
Державний архів Вінницької області;
Вінницька
обласна
універсальна
наукова
бібліотека ім. К.А. Тімірязєва;
Вінницький обласний краєзнавчий музей.
Терміни реалізації Програми
2021-2024 роки
Етапи виконання Програми
Перелік місцевих бюджетів, які
приймають участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
8978 тис грн.
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, всього
в тому числі бюджетних коштів
3965 тис грн.
- 3 них коштів обласного
3965 тис грн.
бюджету
Основні джерела фінансування Кошти / обАасного бюджету, кошти релігійних
програми
організдій|та національно-культурних товариств

Заступник голови обласної Ради
Начальник управління у справах нащональностей та релн
Облдержадміністрації

АІ.КРЕМЕНЮК
/

Салецький 1.0.

Додаток З до Програми підтримки
діяльності національно-культурних
товариств області, забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та
співпраці із закордонними українцями на період 2021-2024 роки

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств
області, забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального
розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями
на період 2021-2024 роки
тис.грн.
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми

І етап виконання Програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

П етап
С Р-Р-)

Ш етап
С рр)

5

б

Всього витрат на
виконання
Програми

2024
рік

1

2

3

Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі:
державний
бюджет
обласний бюджет

2121

2131

2350

2376

-

-

-

-

925

921

1059

1060

3965

кошти не
бюджетних
джерел

1196

1210

1291

1316

5013

4
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Додаток 4 до Програми підтримки
діяльності національно-культурних
товариств області, забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та
співпраці із закордонними українцями на період 2021 -2024 роки

Показники продукту регіональної програми
підтримки діяльності національно-культурних товариств,
забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та співпраці із закордонними українцями на
період 2021-2024 роки
№з/п

я
^Б а!
ь

г 3 1
« і
Б
1
І
1
2

3

4

5

1 етап виконання програми

Б » 1
5
Ц
а
ти

2021
І І
рік
І
« =
Б
* ^е[

2

3

4

Організація
роботи
обласної Ради НКТ
Участь представників
НКТ у міжнародних,
всеукраїнських, обласних
конференціях
Підтримка діяльності
Центру національних
культур
Вінниччини
проведення науковопрактичних конференцій,
семінарів, круглих столів
тощо 3 міжнаціональних
питань
Проведення науковопошукової діяльності
етнографічними та
історико-меморіальними
музеями, що діють при
НКТ

Кількість засідань

4

2022
рік

2023
рік

2024
рік

5

б
7
Показники продукту програми
4
4
4
4

II етап
(200_-20_
р.р.)

III етап
(200_-20_
р,р.)

Всього за період дії програми
(або до кінця дії програми)

8

9

10
16

Кількість заходів/
Кількість учасків

2/
10

2/
10

2/
10

2/
10

8/40

Кількість НКТ /
Кількість членів,
які беруть участь
у роботі Центру
Кількість заходів /
Кількість
учасників

25/
1000

27/
1080

29/
1120

35/
1400

116/4600

1/100

4/
400

4/
400

51
500

5/
500

18/1800

4/800

4/800

4/800

4/960

4/960

16/3520

Кількість музеїв/
Кількість стенд.

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації
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проведення
упорядкування місць
поховань
представників
національних спільнот

10

11

12

13

Встановлення пам’ятних
знаків видатним
вінничанампредставникам
національних спільнот
Проведення мітингів до
Міжнародного дня
пам’яті жертв Голокосту
та на місцях масових
поховань нац. спільнот
Проведення
міжнародних, обласних
фестивалів, днів
національних культур,
свят, ювілеїв, виставок,
творчих та благодійних
концертів НКТ________
Участь творчих
колективів НКТ у
міжнародних,
всеукраїнських
культурно-мистецьких
заходах
Проведення культурномистецької діяльності
аматорськими творчими
колективам НКТ
Проведення днів рідної
мови, слов’янської
писемності і літератури,
конкурсів, олімпіад та
читань мовами
національних спільнот
Проведення мовно-

18

Кількість
упорядкованих
місць

Кількість
встановлених
памятних
знаків
16

Кількість місць

Кількість заходів /
Кількість
учасників

10/
3 000

3 000

10/
3 000

3 000

Кількість заходів /
Кількість
колективів

4/4

4/4

4/4

4/4

Кількість
колективів

29

Кількість заходів /
Кількість
учасників

5/400

Кількість шкіл/

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

10/

10/

10/
3 000

4/4

40/12 000

16/16

20

5/400

5/400

5/400

5/400

16/1600

5/100

5/100

5/100

5/100

20/800

Салецький 1,0.

освітньої діяльності
недільними школами та
гуртками з вивчення
національних мов, що
діють при НКТ
14

15

16

17

Видання книг, науковопопулярних збірників,
посібників, он-лайн
видань з
міжнаціональної
тематики
Створення теле-радіо
передач, аудіо-та відео
записів з
міжнаціональної
тематики
Проведення круглих
столів, семінарів,
наукових конференцій,
форумів з питань
міжконфесійних
взаємовіцносин,
реалізації статутних
завдань релігійних
організацій та
розробки механізмів
співпраці між церквою та
органами виконавчої
влади.

Проведення семінарів
для працівників
райдержадміністрацій та
міських рад міст
обласного значення з
питань реалізації
державно-церковних
відносин та побудови

Кількість учнів

32

Кількість видань

Кількість програм

Кількість заходів /
Кількість
учасників

1/100

Кількість заходів /
Кількість
учасників

1/100

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

2/
200

2/
200

2/

2/

200

200

2/

2/

200

200

2/
200

2/
200

Салецький І.О.

8/800

8/800

18

19

20

21

22

23

міжконфесійного діалогу
Організація та
проведення державноцерковних заходів
присвячених ювілейним
датам, знаменним подіям
релігійного життя краю,
масштабним
всеукраїнським та
регіональним подіям
спрямованим на розвиток
духовності_____________
Проведення заходів за
участю релігійних
організацій області щодо
популяризації здорового
способу життя та
сімейних цінностей
Спільне проведення з
релігійним організаціями
заходів спрямованих на
популяризацію
засад
християнства,
патріотизму та духовноморальних
якостей
населення
Створення та трансляція
духовно-просвітницьких
програм і передач_______
Підтримка у проведені
військово-патріотичних
заходів у літніх таборах
релігійних організацій
Підтримка у проведені
культурнопросвітницьких заходів у
літніх таборах релігійних
організацій

Кількість заходів /
Кількість
учасників

1/500

Кількість заходів /
Кількість
учасників

1/200

Кількість заходів /
Кількість
учасників

1/200

2/
1000

8/4000

з/

з/

12/2400

600

600

2/

2/

2/

1000

1000

1000

З/
600

з/
600

З/
600

з/

з/

з/

600

600

600

Кільсть дітей
направл. на
оздоровлення

1100

1100

1100

1100

4400

Кільсть дітей
направл. на
оздоровлення

1100

1100

1100

1100

4400

12/2400

Кількість програм

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

1
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24

25

26

27

II
1
2

3

4

5

Проведення спільно 3
релігійними
організаціями заходів на
утвердження
духовноморальних цінностей в
освітніх
закладах,
недільних
школах,
молодіжних та сімейних
клубах
Проведення
паломницьких
подорожей
Проведення двосторонніх
візитів 3 представниками
закордонних українців
Участь закордонних
українців в національних
та державних святах
України
Організація
роботи
обласної Ради НКТ
Участь представників
НКТ у міжнародних,
всеукраїнських, обласних
конференціях
Підтримка діяльності
Центру національних
культур Вінниччини
Проведення науковопрактичних конференцій,
семінарів, круглих столів
тощо 3 міжнаціональних
питань
Проведення науковопошукової діяльності
етнографічними та
історико-меморіальними
музеями, що діють при
НКТ

Кількість заходів /
Кількість
учасників

1/100

41
400

4/
400

4/
400

41
400

12/1600

Кількість поїздок /
Кількість
учасників
Кількість візитів/
Кількість
учасників

■

10/
1050

10/
1050

10/
1050

10/
1050

120/4200

3/6

3/6

4/8

4/8

14/28

2/10

2/10

2/10

2/10

8/40

Кількість заходів/
Кількість
учасників

Середня вартість
одного засідання
Середня вартість
одного
заходу
Забезпечення
приміщенням
Н КТу%
Середня вартість
одного
заходу

Середня вартість
одного
стенду

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

-

Показники ефективності програми
1750
2000
1250
1500

гри.
6 500

10
ООО

10 000

12 500

12 500

45 000

100%

100%

100%

100%

3 750

3 750

6 000

6 000

100 % забезпеченість
приміщенням для проведення
статутної діяльності НКТ
19750

2 500

2 500

3 000

3 000

11 000

■

/

Салецький 1.0.

10

11

проведення
упорядкування місць
поховань
представників
національних спільнот
Встановлення пам’ятних
знаків видатним
Вінничанам представникам
національних спільнот
проведення мітінгів до
Міжнародного дня
пам’яті жертв Голокосту
та на місцях масових
поховань національних
спільнот
Проведення
міжнародних, обласних
фестивалів, днів
національних культур,
свят, ювілеїв, виставок,
творчих та благодійних
концертів НКТ

Середня вартість
одного
місця упор-ня

2 500

2 500

3 000

3 000

11 000

Середня вартість
одного
пам’ятника

7 500

7 500

10 000

10 000

35 000

Середня вартість
одного
заходу

1 250

1250

2 000

2 000

6 500

Середня вартість
одного
заходу

7 500

7 500

9 500

9 500

34 000

Участь творчих
колективів НКТ у
міжнародних,
всеукраїнських
культурно-мистецьких
заходах
Проведення культурномистецької діяльності
аматорськими творчими
колективами НКТ

Середня вартість
одного
заходу

12

12 500

13 750

13 750

52 500

5 000

5 500

5 500

21 000

Середня вартість
одного виду
діяльності

Начальник управління у справах національностей та релігій
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500

5 000

Салецький 1.0.

2 000

8 000

12

Проведення Днів рідної
мови, слов’янської
писемності і літератури,
конкурсів, олімпіад та
читань мовами нац.
спільнот

Середня вартість
одного
заходу

2 000

2 000

2 000

13

Проведення мовноосвітньої діяльності
недільними школам та
іуртками з вивчення
національних мов, що
діють при НКТ

Середня
вартість
одного
виду діяльності

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

14

Видання книг, науковопопулярних збірників,
посібників, он-лайн
видань тощо з
міжнаціональної
тематики
Створення теле-радіо
програм і передач, аудіота відео записів з
міжнаціональної
тематики

Середня
вартість
одного видання

5 625

5 625

6 250

6250

23 750

Середня вартість
однієї програми

5 000

5 000

5 000

5 000

20 ООО

Середня вартість
одного
заходу

5000

5000

5000

5000

20000

15

16

Проведення круглих
столів, семінарів,
наукових конференцій,
форумів з питань
міжконфесійних
взаємовідносин,
реалізації статутних
завдань релігійних
організацій та
розробки механізмів
співпраці між церквою та
органами виконавчої
влади.
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17

18

19

20

21

22

Проведення семінарів
для працівників
райдержадміністрацій та
міських рад міст
обласного значення з
питань реалізації
державно-церковних
відносин та побудови
міжконфесійного діалогу
Організація та
проведення державноцерковних заходів
присвячених ювілейним
датам, знаменним подіям
релігійного життя краю,
масштабним
всеукраїнським та
регіональним подіям
спрямованим на розвиток
духовності_____________
Проведення заходів за
участю релігійних
організацій області щодо
популяризації здорового
способу життя та
сімейних цінностей
Спільне проведення з
релігійним організаціями
заходів спрямованих на
популяризацію засад
християнства,
патріотизму та духовноморальних якостей
населення
Створення
духовнопросвітницьких програм і
передач_______________
Підтримка у проведені
культурнопросвітницьких та

3500

3500

3500

14000

Середня вартість
однієї програми

3500

Середня вартість
однієї путівки

7500

7500

7500

7500

28000

Середня вартість
однієї путівки

5000

5000

5000

5000

20000

Середня вартість
одного автобуса

5000

5000

5000

5000

20000

Середня вартість
однієї програми

10000

10000

10000

10000

40000

Середня вартість
однієї путівки

1055

1055

1055

1055

4220

Начальник управління у справах національностей та релігій
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23

24

25

III
1

2

3

4

5

6

військово-патріотичних
заходів в таборах
Проведення
паломницьких
подорожей
Проведення двосторонніх
візитів 3 представниками
закордонних українців
Участь закордонних
українців в національних
та державних святах
Уіфаїни

Організація роботи
о&пасної Ради НКТ

Участь представників
НКТ у міжнародних
всеукраїнських, обласних
конференціях
Підтримка діяльності
Центру національних
культур
Вінниччини
Проведення науковопрактичних конференцій,
семінарів, круглих столів
тощо 3 питань
міжнаціональних
відносин
Проведення науковопошукової діяльності
етнографічними та
історико-меморіальними
музеями, що діють при
НКТ
Проведення
упорядкування місць
поховань

Середня вартість
одного автобуса

5000

5000

5000

5000

20 ООО

Середня вартість
одного візиту

5 000

5 000

5 000

5 000

20 ООО

Середня вартість
одного візиту

17500

17500

20000

20000

75000

Кількість
конфліктів на
міжнаціональному
грунті
Відсоток
рівня
міжнаціональної
самосвідомості, %
Відсоток рівня
толерантності, %

Показники якості програми
1
2
3

Мінімізація кількості
конфліктних ситуацій на
релігійному та національному
ґрунті
Максимальне підвищення рівня
міжнаціональної
самосвідомості.

4

4

50%

60%

70%

80%

90%

50%

60%

70%

80%

90%

Максимальне підвищення рівня
міжнаціональної
толерантності

Відсоток рівня
міжнаціональної
самосвідомості, %

50%

60%

70%

80%

90%

Максимальне підвищення рівня
міжнаціональної
самосвідомості

Відсоток рівня
збереження
національної
самобутності, %

40%

60%

70%

80%

90%

Максимальне підвищення рівня
збереження національної
самобутності

Кількість
упорядкованих
місць

4

4

4

6

6

Проведення упорядкування з
метою збереження місць
пам’яті

Начальник управління у справах національностей та релігій
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представників
нац. спільнот
Встановлення пам’ятних
знаків видатним
вінничанам представникам
національних спільнот
Проведення мітінгів до
М іж н^дного дня
пам’яті жертв Голокосіу
та на місцях масових
поховань нац. спільнот
Проведення
міжнародних, обласних
фестивалів, днів
націоніональних кульїур,
свят, ювілеїв, виставок,
творчих та благодійн.
концертів НКТ
10

11

12

13

Участь творчих
колективів НКТ у
міжнародних,
всеукраїнських
культурномистецьких заходах
Проведення культурномистецької діяльності
аматорськими творчими
колективами НКТ
Проведення днів рідної
мови, слов’янської
писемності і літератури,
конкурсів, олімпіад,
читань мовами
національних
спільнот
Проведення мовноосвітньої діяльності
недільними школам та

Кількість
встановлених
памятних знаків

Вшанування пам’яті видатних
земляків -представників
національних спільнот

Кількість мітингів

Вшанування пам’яті невинно
убієнних представників
національних спільнот

Відсотокрівня
толерантності,
міжнаціональної
Взаємоповаги, %

50%

60%

70%

80%

90%

Максимальне підвищення рівня
міжнаціональної толерантності
та взаємоповаги

Відсоток рівня
підтримки
культурномистецьких
заходів,%

20%

60%

70%

80%

90%

Максимальне створення умов
для збереження
етнонаціональної самобутності
нац. спільнот

Відсоток рівня
покращення
сцен-технічного
забезпечення,%

40%

60%

70%

80%

90%

50%

60%

70%

90%

Максимальне покращення
сценічно-технічного
забезпечення творчих
колективів
нац. спільнот
Максимальне задоволення
мовноосвітніх потреб
національних спільнот

40%

50%

60%

70%

Відсоток рівня
забезпеченості
освітніх потреб, %

Відсоток рівня
підтримки
недільних шкіл.,%

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації
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Максимальне покращення
роботи недільних щкіл НКТ

гуртками з вивчення
національних мов, що
діють при НКТ
14

15

16

17

18

Видання книг, науковопопулярних збірників,
посібників, он-лайн
видань тощо з
міжнаціональноїтематики
Створення теле-радіо
передач, аудіо-та відео
записів з
міжнаціональної
тематики
Проведення круглих
столів, семінарів,
наукових конференцій,
форумів з питань
міжконфесійних
взаємовідносин,
реалізації статутних
завдань релігійних
організацій та
розробки
механізмів
співпраці між церквою та
органами
виконавчої
влади.

Проведення семінарів
для працівників
райдержадміністрацій та
міських рад міст
обласного значення з
питань реалізації
державно-церковних
відносин та побудови
міжконфесійного діалогу
Організація та
проведення державно-

Підтримка видавницької
діяльності
НКТ

Кіл-сть
видань

Відсоток рівня
підтрим.
теле-радіо
передач.,%

20%

50%

60%

70%

80%

Максимальна підтримка телерадіо передач
НКТ

Відсоток
зменшення
проявів
ксенофобії,
расової та
релігійної
дискримінації, %

50%

60%

70%

80%

90%

Запобігання дискримінації за
світоглядною та віросповідною
ознакою

Відсотокрівня
толеран-тності,
міжнац. Взаємо
поваги, %

50%

60%

70%

80%

90%

Максимальне підвищення рівня
толерантності та рівня
обізнаності щодо релігійних
питань обізнаності

Відсотокрівня
толеран-тності,

50%

60%

70%

80%

90%

Максимальне підвищення рівня
міжконфесійної толерантності

Начальник управління у справах національнсютей та релігій
Облдержадміністрації
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19

20

21

22

церковних заходів
присвячених ювілейним
датам, знаменним подіям
релігійного життя краю,
масштабним
всеукраїнським та
регіональним подіям
спрямованим на розвиток
духовності_____________
Проведення заходів за
участю релігійних
організацій області щодо
популяризації здорового
способу життя та
сімейних цінностей
Спільне проведення з
релігійними
організаціями заходів
спрямованих на
популяризацію засад
християнства,
патріотизму та духовноморальних якостей
населення
Створення та трансляція
духовно-просвітницьких
програм і передач

Підтримка у проведенні
військово-патріотичних
заходів у літніх таборах
релігійних організацій

та взаємоповаги

міжнац. Взаємо
поваги, %

Відсоток рівня
популяризації
здорового способу
життя та сімейних
цінностей.,%

50%

60%

70%

80%

90%

Максимальна популяризація
серед населення здорового
способу життя та сімейних
цінностей

Відсоток
збільщення рівня
духовності
населення.,%

50%

60%

70%

80%

90%

Максимальне підвищення рівня
духовності

Відсоток
зменшення
проявів
ксенофобії,
расової та
релігійної
дискримінації, %
Відсоток
збільшення
кількості дітей та
молоді у провед.
оздоровчої
кампанії та
військово.патріотич
ного виховання

50%

60%

70%

80%

90%

Мінімізація проявів ксенофобії,
расової та релігійної
дискримінації

10%

10%

10 %

10%

Об’єднання зусиль органів
державної влади та РО у
здійсненні соціально-значущій і
гуманітарній діяльності у
оздоровленні дітей та молоді та
військово-патріотичному
вихованню молоді

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації
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23

Підтримка у проведені
культурнопросвітницьких заходів у
літніх таборах релігійних
організацій

24

Проведення
паломницьких
подорожей

25

проведення двосторонніх
візитів 3 представниками
закордонних українців

26

Участь закордонних
українців в національних
та державних святах
України

молоді, %
Відсоток
збільшення
кількості дітей та
молоді у провед.
культурнопросвітницьких
заходів у літніх
таборах
релігійних
організацій, %
Відсоток
забезпечення у
проведенні
паломницьких
подорожей, %

10%

10%

10%

10%

Об’єднання зусиль органів
державної влади та РО у
здійсненні соціально-значущій і
гуманітарній діяльності у
оздоровленні дітей

10%

10%

10%

10%

Кіл-сть
візитів

3

3

4

4

Кіл-сть
заходів

2

2

2

2

Формування цілісного
духовного та патріотичного
світу до сакральної спадщини
Подільського краю, які увійшли
до «Семи Чудес Вінниччини»
та 21 перлини Поділля
Створення умов для
двосторонніх візитів 3
закордонними
українцями
Створення умов для
поглиблення зв’язків із
закордонними українцями

10%

Заступник голови обласної Ради

Начальник у^авління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації
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Додаток 5 до Програми підтримки
діяльності національно-культурних
товариств області, забезпечення міжконфесійної
злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини та
співпраці із закордонними українцями на період 2021-2024 роки

Заходи Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області,
забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини
та співпраці Ь закордонними українцями на період 2021-2024 роки
№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень

Очікувані результати

РОЗДІЛ 1. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ ОБЛАСТІ

1.

Організаційнокоординаційна
діяльність

1.1. Реалізація державної
етнополітики, створення умов
для гармонізації
міжнаціональних відносин,
надання організаційноїметодичної підтримки
громадським організаціям
національних спільнот та
центрам національних культур
області

Протягом
2021 -2024
років

1.2. Організація роботи
обласної ради представників
національно-культурних
товариств, що діє при
Вінницькій обласній
державній адміністрації

Протягом
2021 -2024
років

Начальник управління у справах нїщіональностей та релігій
Облдержадміністрації

Управління у справах
національностей та
релігій Вінницької
обласної державної
адміністрації

Обласний
бюджет
Копіти інших
джерел

Управління у справах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації, обласна
рада національнокультурних товариств

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Салецький 1.0.

2021

2022

рік

рік

2023
рік

2024
рік
Здійснення єдиної
державної політики у
сфері міжнаціональних
відносин, активізація
та покращення
діяльності
національнокультурних товариств
у поширенні
міжнаціональної
злагоди
Участь національнокультурних товариств
у формуванні
державної
етнонаціональної
політики в області

2.

Науководослідницька
діяльність з
міжнаціональ
них питань

1.3. Участь представників
обласної ради національнокультурних товариств у
міжнародних, всеукраїнських,
обласних наукових практичних конференціях та
заходюс міжнаціонального
спрямування

Протягом
2021 -2024
років

1.4. Підтримка діяльності
Центру національних культур
Вінниччини

Протягом
2021 -2024
років

2.1. Проведення науковопрактичних конференцій,
засідань «круглих столів»,
семінарів тощо з питань
збереження етнонаціональної
самоідентичності
національних спільнот області

Протягом
2021 - 2024
років

2.2. Проведення науковопошукової діяльності
етнографічними, історикомеморіальними музеями, що
діють при національнокультурних товариствах

Протягом
2021 -2024
років

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Управління у справах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації, обласна
рада національнокультурних товариств

Управління у справах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації, обласна
рада національнокультурних товариств

Управління у справах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації,
національнокультурні товариства

Управління у сіфавах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації,
національнокультурні товариства

20

20

25

25

Попередження
міжетнічної
напруженості та
конфліктних ситуацій;
впровадження
світового досвіду
інтеграційної політики
в області

Обласний
бюджет

150

150

200

200

Кошти інших
джерел

50

55

60

65

Створення умов для
виконання статутних,
культурно-мистецьких,
мовно-освітніх завдань
національнокультурних товариств
області

Обласний
бюджет

15

15

20

20

10

10

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Кошти інших
джерел

Обласний
бюджет

10

10

15

15

Кошти інших
джерел

20

20

25

25
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Оіггимізація наукової
діяльності та сприяння
науковим
дослідженням в
етнонаціональній
сфері; отримання
наукових розробок з
метою збереження
матеріальних та
духовних пам’яток
культур національних
спільнот.
Створення умов для
збереження історичної
пам’яті національних
спільнот

3.

Культурномистецька
діяльність
національних
спільнот

2.3. Проведення дослідницької
роботи щодо виявлення
пам’яток культури
національних меншин,
упорядкування місць поховань
представників національних
спільнот, в тому числі масових
поховань жертв репресій та
голокосту
2.4. Встановлення
пам’ятників, пам’ятних дошок
та знаків видатним діячам
Вінниччини - представникам
національних спільнот та
жертвам масових знищень за
національною ознакою під час
репресій та голокосту________
2.5. Проведення заходав до
Міжнародного дня пам’яті
жертв Голокосту, мітингівреквіємів з вшанування
пам’яті жертв масових
знищень за національною
ознакою під час репресій та
голокосту

Протягом
2021 -2024
років

3.1. Проведення міжнародних,
всеукраїнських та
регіональних фестивалів,
тижнів, днів національних
культур

протягом
2021 -2024
років

3.2. Відзначення національних
свят, пам’ятних та ювілейних
дат в історії національних
спільнот

Протягом
2021 -2024
років

протягом
2021 -2024
років

Управління у справах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації,
національнокультурні товариства

Управління у сіфавах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації,
національнокультурні товариства

10

10

15

15

Обласний
бюджет

15

15

20

20

Кошти інших
джерел

15

15

20

20

зо

30

35

35

45

45

50

50

25

25

ЗО

ЗО

35

35

40

40

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Обласний
бюджет

Протягом
2021 -2024
років

Кошти інших
джерел

Управління у справах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації,
національнокультурні товариства

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Обласний
бюджет

Кошти інших
Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Вшанування пам’яті
невинно убієнних
представників
національних спільнот;
виховання молоді у
дусі толерантного
ставлення до різних
національностей

Салецький 1.0.

Створення умов для
збереження
національної
самобутності та
етнічної ідентичності
предстшників
національних спільнот;
гармонізація
міжетнічних відносин
в області;
підтримка діяльності
національнокультурних товариств;

джерел

4.

Мовно-освітня
діяльність
національних
спільнот

3.3. Проведення
образотворчих, книжкових
виставок та майстер-класів з
декоративно-прикладного і
ужиткового мистецтва
національних спільнот

Протягом
2021 -2024
років

3.4. Проведення благодійних
концертів, творчих вечорів
найкращих художніх
колективів та діячів культури
нащональних меншин

Протягом
2021 - 2024
років

3.5. Участь ?о^дожніх
колективів громадських
об’єднань національних
спільнот в міжнародних та
всеукраїнських культурномистецьких заходах

Протягом
2021 - 2024
років

3.6. Проведення культурномистецької діяльності
аматорськими творчими
колективам національних
спільнот

Протягом
2021 - 2024
років

4,1. Проведення днів рідної
мови, слов’янської писемності
і культури та літературних
читань мовами національних
спільнот

Протягом
2021 -2024
років

4.2. Проведення конкурсів,
вікторин, олімпіад з
національних мов та культур
національних спільнот.

Протягом
2021 -2024
років

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Обласний
бюджет

10

10

Кошти інших
джерел

Управління у справах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації,
національнокультурні товариства

15

10

10

Обласний
бюджет

10

10

15

15

Кошти інших
джерел

10

10

10

15

Обласний
бюджет

50

50

55

55

Кошти інших
джерел

60

65

70

75

Обласний
бюджет

зо

зо

30

зо

Кошти інших
джерел

20

20

25

25

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел
Обласний
бюджет
Кошти інших

/

15

Салецький 1.0.

привернення уваги до
розвитку традиційних
народних ремесел;
збереження історичної
спадщини
національних спільнот,
мови, культури,
традицій, фольклору;
задоволення
національнокультурних потреб
представників
національних спільнот;
підтримка та розвиток
зв’язків з історичною
Батьківщиною.
Формування у
суспільстві атмосфери
несприйняття будьяких проявів
ксенофобії,
антисемітизму та
расизму.

Підтримка діяльності
національнокультурних товариств
щодо збереження
рідної мови, традицій
та культурного
надбання національних
спільнот;

5.

Інформаційновидавницька
діяльність 3
міжнаціональ
ної тематики

4.3. Проведення мовноосвітньої діяльності
недільними школам та
іуртками 3 вивчення
національних мов, що діють
при національно-культурних
товариствах

Протягом
2021 -2024
років

4.4. Залучення національнокультурних товариств до
надання допомоги закладам
освіти та бібліотекам у
комплектуванні літературою
мовами національних меншин,
періодичних видань (газет)
національних спільнот

Протягом
2021 -2024
років

4.5. Сприяння впровадженню
вивчення мов національних
спільнот у дошкільних,
середніх та випщх навчальних
закладів області

Протягом
2021 -2024
років

5.1. Видання науковопопулярної літератури,
інформаційно-аналітичних
довідників, альманахів, книг,
методичних матеріалів,
посібників, розмовників тощо
3 міжнаціональної тематики

протягом
2021 -2024
років

5.2. Запис та видання аудіо відео матеріалів з проведених
культурно-мистецьких, мовноосвітніх, науководослідницьких та інших
заходів міжнаціонального
спрямування

протягом
2021 -2024
років

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

джерел
Обласний
бюджет

Національнокультурні товариства

Департамент освіти і
науки, управління у
спр£юах
національностей та
релігій обласної
державної
адміністрації
Управління у справах
національнос'іей та
релігій обласної
державної
адміністрації.
національнокультурні
товариства

10

10

15

15

Кошти інших
джерел

10

10

15

15

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Кошти інших
джерел

-

-

-

-

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Кошти інших
джерел

-

-

-

-

Обласний
бюджет

25

25

ЗО

ЗО

Кошти інших
джерел

13

14

14

15

Обласний
бюджет

5

5

10

10

3

3

3

3

Кошти інших
джерел

Салецький 1.0.

Задоволення мовноосвітніх потреб
представників різних
національностей;

Розширення мережі
освітніх закладів з
вивченням
національних мов.

Підтримка діяльності
національнокультурних товариств;
забезпечення
інформаційних й
освітніх потреб
представників різних
національностей;
збереження рідної
мови та поваги до
інших мов
задоволення мовноосвітніх і
етнокультурних потреб
представників різних

З.З.Виготовлення друкованої
продукції (буклетів, плакатів,
календарів, банерів, програм,
запрошень тощо), спрямованої
на збереження національної
самоідентичності

Протягом
2021 -2024
років

5.4. Створення теле- та
радіопередач з
міжнаціональної тематики (у
тому числі національними
мовами) та збереження
самоідентичності
предсіавників національних
спільнот
5.5. Створення періодичних
друкованих та он-лайн видань
національних спільнот (у тому
числі національними мовами)
3 висвітлення життя та
діяльності національнокультурних товариств

протягом
2021 -2024
років

Протягом
2021 - 2024
років

Обласний
бюджет

10

10

10

10

Копгги інших
джерел

5

5

6

6

Обласний
бюджет

10

10

10

10

Кошти інших
джерел

7

8

9

10

Обласний
бюджет

5

5

5

5

Кошти інших
джерел

4

5

6

7

національностей;
покращення
матеріальної бази
закладів освіти та
бібліотек області

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗРБЧЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ ЗЛАГОДИ І ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЧЧИНИ
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень
2021
рік

6

Організаційно
координаційна
діяльність

6.1. Реалізації положень Закону
України «Про свободу совісті та
релігійні організації» з метою
налагодження
партнерських
взаємовідносин між релігійними
організаціями та державними
органами

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Протягом
років

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністратщ

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Салецький 1.0.

2022
рік

2023
рік

Очікувані результати

2024
рік
Реалізація положень
Закону України «Про
свободу совісті та
релігійні організації» та
забезпечення державної
політики щодо
діяльності Церков та
релігійних організацій

6.2. Проведення круглих столів,
семінарів,
наукових
конференцій, форумів з питань
міжконфесійних
взаємовідносин,
реалізації
статутних завдань релігійних
організацій та
розробки механізмів співпраці
між церквою та органами
виконавчої влади.

Протягом
років

6.3.
Надання сприяння у
забезпеченні
діяльності
обласної Ради церков та
релігійних
організацій
при
голові
облдержадміністрації.
Організація виїзних засідань
Рад

Протягом
років

6.4. Надання консультативнометодологічної допомоги у
діяльності,
відповідно
до
чинного законодавства України,

Протягом
років

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

л

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Управління у
справах
національ
ностей та

Обласний
бюджет

10

10

10

10

Кошти інших
джерел

10

10

10

10

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Обласний
бюджет

Салецький 1.0.

Підготовка пропозицій
щодо удосконалення
законодавства України,
яке регулює діяльність
релігійних організацій у
всіх сферах життя.
Трансформація
вітчизняного
законодавства у напрямі
запровадження правових
норм, що утверджують
реальну рівність прав
релігійних громад,
організацій та об’єднань,
формують надійні
правові запобіжники
дискримінації за
світоглядною та
віросповідною ознакою
Продовження
системного діалогу між
релігійними
організаціями і місцевою
владою у реалізації
державної політики
стосовно релігії і Церкви
на обласному рівні
Поглиблення всебічних
зв’язків представників
всіх конфесійних груп
Вінниччини як основи
співробітництва,
збереження миру і
злагоди в суспільстві
Налагодження діалогу
між релігійними
організаціями і місцевою
владою у реалізації

релігій обласної
державної
адміністрації

дорадчо-консультативних
міжконфесійних
майданчиків
при
районних
державних
адміністраціях області

7

Захист
суспільної
моралі та
забезпечення
духовного

6.5. Проведення семінарів для
працівників
райдержадміністрацій та
міських рад міст обласного
значення 3 питань реалізації
державно-церковних відносин
та побудови міжконфесійного
діалогу
6.6. Модернізація та Програмне
забезпечення реєстру релігійних
організацій та культових
будівель області з метою
зберігання, оновлення т захисту
інформації

Протягом
років

6.7 Надання правової,
юридичної та консультативної
допомоги 3 питань протидії
міжконфесійним конфліктам та
дискримінації на груші
ненависті

Протягом
років

7.1. Спільне 3 релігійними
організаціями
відзначення
державних та релігійних свят,
визначних подій та пам’яїних
дат

Протягом
років

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Протягом
років

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адмінісі'рації
Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації
Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації
Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної

державної політики
стосовно релігії і Церкви
на районному рівні.
Вироблення надійних
правових та
адміністративних
механізмів
попередження і
недопущення на місцях
практики прихованої
нетолерантності

Кошти інших
джерел

Обласний
бюджет

7

7

7

7

Кошти інших
джерел

-

-

-

-

10

10

10

10

-

-

-

-

10

10

10

10

-

-

-

-

20

20

20

20

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел
Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел
Обласний
бюджет

Салецький 1.0.

Вдосконалення знань і
навичок працівників
райдержадміністрацій у
практичному
застосуванні вимог
Закону України «Про
свободу совісті та
релігійні організації
Збереження для
прі^еш ніх поколінь
інформаційної бази даних
сакральних святинь
Вінниччини

Утвердження в регіоні
міжконфесійного миру
та злагоди, терпимості,
поважливих,
компромісних відносин
між конфесіями та
їкніми представниками.
Залучення релігійних
організацій до участі у
загальнодержавних та
обласних заходах, участь
керівництва області у

розвитку
Вінниччини

державної
адміністрації

7.2 Організація та проведення
державно-церковних
заходів
присвячених ювілейним датам,
знаменним подіям релігійного
життя
краю,
масштабним
всеукраїнським та регіональним
подіям
спрямованим
на
розвиток духовності

Протягом
років

7.3. Проведення заходів за
участю релігійних організацій
області щодо популяризації
здорового способу життя та
сімейних цінностей

Протягом
років

7.4. Спільне проведення з
релігійним організаціями
заходів (лекції, диспути,
вікторини, конференції.
фестивалі духовного співу,
конкурси, виставки, огляди
духовної творчості)
Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Протягом
років

Управління у
справах
національностей
та релігій
обласної
державної
адміністрації

Управління у
справах
національностей
та релігій
обласної
державної
адміністрації

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

-

-

-

-

державно-церковних
заходах.
Активізація церковнодержавної взаємодії у
забезпеченні позитивної
динаміки демократизації
суспільства

15

15

15

15

8

8

8

8

Забезпечення паритету
взаємовідносин церкви і
держави; підвищення
ролі культури та
духовності у населення;
розширення ролі церков
та релігійних організацій
у суспільстві.

15

15

15

15

8

8

8

8

Обласний
бюджет

15

15

15

15

Кошти інших
джерел

5

5

5

5

Кошти інших
джерел

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Обласний
бюджет

Кошти інших
джерел

Салецький 1.0.

Формування цілісного
духовного і
патріотичного світу
молоді, популяризація
здорового способу
життя, сімейних
цінностей, моральних і
фізичних якостей.
Збереження та
відновлення морального
здоров’я нації шляхом
повернення до
традиційних моральних і
духовних орієнтирів
Відродження духовної
свідомості українців.
Виховання людей з
урахуванням
тисячолітньої історії,
споконвічної релігійновиховної традиції народу

задля усвідомлення себе
як представників етносу.
носіїв національного
характеру, спадкоємців
загальнолюдських,
християнських і
національних моральнодуховних цінностей

спрямованих на популяризацію
засад християнства, патріотизму
та духовно-моральних якостей
населення

7.5. Створення та трансляція
духовно-іфосвітницьких телета радіопрограм за участю
релігійних організацій області
та висвітлення у засобах
масової інформації питань
державно-церковних відносин
та релігійного життя краю

Протягом
років

7.6 Створення відео, аудіо та
фото архіву за участю
релігійних організацій
Вінниччини

Протягом
років

7.7. Забезпечення діяльності
релігійно-інформаційного сайту
Вінниччини

7.8. Підготовка та видання
друкованої продукції
Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Протягом
років

Протягом
років

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації
Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Управління у
справах

Обласний
бюджет

20

20

20

20

Кошти інших
джерел

5

5

5

5

Обласний
бюджет

5

5

10

10

Кошти інших
джерел

5

5

10

10

Обласний
бюджет

3

3

3

3

Кошти інших
джерел

-

-

-

-

ІО

10

10

10

Обласний
бюджет
Салецький 1.0.

Формування на фоні
потужного потоку
інформації культурнорелігієзнавчих іфограм доступних для кожного
жителя області І здатних
дохідливо і не
заангажовано знайомити
3 найрізноманітнішими
віросповідними
традиціями
Створення та
збереження для
прийдешніх поколінь
інформаційних
матеріалів спрямованих
на духовне
просвітництво серед
населення
Висвітлення достовірної
інформації про релігійне
життя краю, державноцерковні відносини 3
метою повернення нації
до духовних витоків,
передання історичного
досвіду у вирішені
культурних та
моральних проблем.
Піднесення пріоритетів
духовності, виховання

(календарів знаменних дат,
буклетів, брошур, та інші)
присвяченої духовно-релігійній
тематиці та розвитку духовності
населення

7.9. Сприяння поширенню
соціальної реклами в області,
спрямованої на піднесення та
зміцнення духовно-моральних
цінностей

7.10 Створення спільного з
релігійними організаціями
інтернет проекту «Духовно life»
щодо основних особливостей,
традицій, діяльності релігійних
громад різних конфесій.

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

національностей
та релігій
обласної
державної
адміністрації

Протягом
років

Протягом
років

Управління у
справах
нйщональностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

5

5

5

5

Обласний
бюджет

5

5

5

5

Кошти Інших
джерел

3

3

3

3

Обласний
бюджет

15

15

15

15

Кошти Інших
джерел

5

5

5

5

Кошти інших
джерел

Салецький 1.0.

почуття любові до
рідного краю,
Батьківщини, народу,
традицій та звичаїв.
Ознайомлення зі світом
сакральної культури
Вінниччини
Утвердження в масовій
свідомості громадян
історично притаманних
українському народу
високих моральних
цінностей. Збереження
для прийдешніх поколінь
та залучення до
наукового і культурного
обігу інформації про
пам’ятки, що мають
історико-культурну та
сакральну цінність,
відродження історичної
пам’яті народу,
формування цілісного
національного духовнокультурного простору.
Підвищення рівня
обізнаності громадян
щодо діяльності
релігійних організацій
різних конфесій.
Створення об’єктивного,
глибинного,
інформаційнонасиченого контенту,
щодо релігійної сфери,
міжконфесійних
відносин у засобах
масової інформації

8

Проведення
соціальнозначущих
програм

8.1. Проведення культурно просвітницьких заходів у
духовно-християнських таборах
для дітей та молоді

8.2. Проведення військовопатріотичних заходів виховання
дітей та молоді у літніх таборах
релігійних організацій

Протягом
років

Протягом
років

8.3 Проведення спільно з
релігійними організаціями
заходів на утвердження
духовно-моральних цінностей в
освітніх закладах релігійних
організацій

Протягом
років

8.4 Проведення благодійних
заходів в будинках сімейного
типу релігійних організацій

протягом
років

Начальник управління у справах національностей та релігій
Oблдq)жaдмiнicтpaцІЇ

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

50

50

50

50

Кошти інших
джерел

360

360

360

360

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

50

50

50

50

360

360

360

360

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

20

20

20

20

20

20

20

20

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної

Обласний
бюджет

10

10

10

10

20

20

20

20

Кошти інших
джерел

Кошти інших
джерел
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Об’єднання потужностей
органів державної
виконавчої влади,
благодійних установу
здійсненні соціальногуманітарної діяльності,
в частині оздоровлення
дітей і молоді, військовопатріотичного
виховання, формування
у молодого покоління
національносвітоглядних позицій,
ідей, поглядів і
переконань на основі
духовних цінностей.
Виховання цілісної
духовної особистості.
яка прагне до
максимальної реалізації
своїх можливостей у
різних життєвих сферах.

Співпраця конфесій в
процесі реалізації
соціальних програм,
проектів, спрямованих
на утвердження і захист
традиційних цінностей.
моралі, що зумовлює
терпимість, поважливі,
компромісні відносини
між конфесіями та їх
представниками
Надання благодійної
допомоги вихованцям
будинків сімейного типу,
які діють при релігійних
громадах. Формування у

Розвиток,
збереження і
популяризація
сакральної
спадщини
області

9.1. Проведення паломницькотуристичних подорожей
сакральною спадщиною
Подільського краю, які увійшли
до «Сіми чудес Вінниччини», 21
Перлини Поділля та України і
організація супроводу
паломницьких груп

Протягом
років

9.2. Створення спільно з
релігійними організаціями
віртуальної мали об’єктів
релігійного туризму

Протягом
років

державної
адміністрації

Кошти інших
джерел

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

Управління у
справах
національ
ностей та
релігій обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

100

100

100

суспільстві дієвого
милосердя на засадах
традиційних цінностях
та духовності.
Популяризація
подільських сакральних
святинь, об’єктів
ідентифікації та
самопрезентації області
на загальноукраїнській
та міжнародній арені

100

Кошти інших
джерел

Збереження національної
культурної спадщини як
основи національної
культури та
забезпечення розвитку
духовності Української
нації, виховання
шанобливого ставлення
людей до історичної
пам'яті українського
народу, пам'яток нашої
історії, культури,
археології та
архітектури, а також
Ьшього збереження

10

10

Кошти інших
джерел

РОЗДІЛ 3. СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ УКРАЇНЦЯМИ
10

Налагодження
співпраці із
закордонними
українцями

10.1. Проведення
скоординованої роботи із
забезпечення розвитку зв’язків з
громадами закордонних
українців, в тому числі
практичні двосторонні візити з
метою укладання спільних
документів про співробітництво,
участь у спільних проектах,

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Протягом
2021 -2024
років

Управління у
справах
національностей
та релігій
обласної
державної
адміністрації,
громадські
організації

Обласний
бюджет

15

15

20

20

Кошти інших
джерел

15

20

25

ЗО

Салецький 1.0.

Розвиток та
поглиблення
співробітництва з
громадськими
організаціями
закордонних українців,
створення сприятливих
умов для реалізації в
області інвестиційних

10.2 .Надання підтримки
громадським організаціям
закордонних українців, центрам
української культури, закладам
освіти за кордоном, у яких
навчання здійснюється
українською мовою або
вивчається українська мова

Протягом
2021 -2024
років

Ю.З.ЗдШснення організаційних
та практичних заходів щодо
ознайомлення закордонних
українців з національними
традиціями, історичними
подіями та святами новітньої
історії України

Протягом
2021 - 2024
років

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

проектів

закордонних
українців

заходах та ініціативах
економічного співробітництва
області із закордоном

Департамент
освіти і науки,
Управління у
справах
національностей
та релігій
обласної
державної
адміністрації,
громадські
організації
закордонних
українців
Управління у
справах
національностей
та релігій
обласної
державної
адміністрації,
громадські
організації
закордонних
українців

Обласний
бюджет

10

10

Кошти інших
джерел

15

15

10

10

Обласний
бюджет

35

35

40

40

Кошти інших
джерел

15

15

20

20

Обласний
бюджет

925

921

1059

1060

Копіти інших
джерел

1196

1210

1291

1316

Салецький 1.0.

СіфИЯННЯ збереженню
та розвитку української
мови у закордонному
середовищі української
діаспори

Сприяння задоволенню
етнокультурних потреб
закордонних українців

Начальник управління у справах національностей та релігій
Облдержадміністрації

Салещ>кий 1.0.

