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УКРАЇНА
х ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
21100, м. Вінниця, вул.Театральна,14 тел/ факс 35-05-33,53-18-06
dер іnform com @ vin. go v .u а

/З оЯ -2020р. №06- ^5
Обласна Рада

Відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 5
сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 145, надаємо
інформацію щодо виконання у 2019 році Регіональної програми сприяння
розвитку інформаційного ..■.^дростору ..г..та.^дррмадянського суспільства у
Вінницькій області на .2019-2021.. „„„роки, Комплексної оборонноправоохоронної програма Вінницької області на 2016-2020 роки та Обласної
цільової соціальної програма національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017 - 2020 роки» (зі змінами).

Директор Департаменту

Світлана Василюк

Інформація про виконання програми за 2019 рік
№
з/п

Назва програми / заходу

1

І. Регіональна програма сприяння
розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства у
Вінницькій області на 2019-2021роки:
І.Засоби масової інформації:
1.1.1 .Висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування ЗМІ та інформаційними
агентствами
1.1.5 Сприяння діяльності обласної
організації
Національної
спілки
журналістів України
1.1.6 Проведення конкурсу
журналістських робіт “Реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади”
1.1.7. Проведення конкурсу
журналістських робіт «Моя Вінниччина»
1.1.8.Забезпечення одноразової допомоги
реформованим редакціям обласної,
районних, міських друкованим ЗМІ
Вінницької області

Обсяг
коштів,
передбачен
ий на
фінансуван
ня заходу
згідно
програми

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування
заходів
програми у
відповідному
джерелі на
2019 р. з ураху
ванням змін

Фактично
профінансовано
у 2019 році

798,0

798,0

797,3

797,3

30,0

30,0

24,0

24,0

120,0

114,9

114,9

114,9

120,0

112,7

112,7

112,7

900,0

900,0

900,0

900,0

Касові
видатки у
2019 році

тис.грн
Кредито Залишок
рська
невикорис
заборго таних
ваність асигну
у звітно вань.
му
періоді.

-

0,7
6,0

-

-

2.Видавнича справа
2.1.1 .Фінансова підтримка
редакційно-видавничих груп,
в т.ч. :
- «Реабілітовані історією»;
- «Книга Пам’яті України»;
- «Звід пам’яток історії та культури
Вінницької області»
видання творів місцевих авторів
2.1.2.Видання творів серії «Моя
Вінниччина»
2.1.5.Фінансова підтримка комунальної
установи «Видавничий дім «Моя
Вінниччина»
2.1.5. Фінансова підтримка діяльності
обласної організації Національної спілки
письменників України
2.1.7 Проведення осіннього книжкового
ярмарку
3. Громадянське суспільство
3.1.1. Проведення навчально-методичних
семінарів та тренінгів для фахівців
місцевих органів виконавчої влади,ОМС
та представників ОГС щодо механізмів
участі громадськості у формуванні та
реалізації державної, регіональної та
місцевої політики.
3.1 .б.Проведення навчальних занять для
представників ОГС з питань можливості
отримання фінансової підтримки за
рахунок коштів обласного бюджету
3.1.8.Виготовлення та розміщення
соціальної реклами з тематики
громадянського суспільства у ЗМІ,
виготовлення відповідних

2700,0

2700.0

2700.0

2700.0

682.0
439.0
579.0

682.0
439.0
579.0

682.0
439.0
579.0

1000,0

1000.0

1000.0

300,0

295,0

295,0

295,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

30,9

30,9

30,2

-

-

-

-

-

інформаційних друкованих матеріалів,
розповсюдження їх серед населення,
розміщення на об’єктах зовнішньої
реклами тощо
3.2.1. Проведення серії навчальних
тренінгів для ОГС щодо застосування
механізмів демократії участі.
Інформаційно-просвітницька та
методична підтримка ОГС.
3.2.3. Проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених
ОГС, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка за
рахунок коштів обласного бюджету
3.2.9. Висвітлення в засобах масової
інформації, розміщення на веб-сайтах
органів влади ефективних прикладів
діяльності ОГС, їх участі у формуванні
та реалізації регіональної політики,
вирішення питань місцевого значення.
Видання матеріалів кращих практик
використання різних форм демократії
участі.
3.4.2. Проведення щорічного обласного
форуму з питань розвитку
громадянського суспільства «Я
ЗМІНЮЮ»
4.
Заходи
з
відзначення
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

50,0

46,2

46,2

46,2

1000,0

994,5

994,3

994,3

50,0

29,5

29,5

29,5

50,0

50,0

50,0

50,0

2500,0

1972,0

1971,6

1971,6

0,2

0,6

регіонах України, прийому офіційних
делегацій
- поширення соціальної реклами з відзначення
святкових заходів та інших важливих подій
- забезпечення квітковою продукцією для
вручення
нагородженим відзнаками
обласного рівня та для покладань
до
пам’ятників та пам’ятних знаків
виготовлення та розповсюдження
інф ормаційно -пр освітницької 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,
консолідації громадянського суспільства
тощо
-проведення інших заходів на виконання
розпоряджень голови
облдержадміністрації
Разом по заходах програми

9918,0

9323,3

9316,4

9316,4

-

6,9

Примітка: фінансування програм здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, фінансування за рахунок коштів державного бюджету
та інших джерел не передбачено.

Директор Департаменту

Інформація про виконання програми 2019 рік

Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування головного розпорядника коштів програми

Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування відповідального виконавця програми

І.Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 20192021 роки, рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання №720 від 04 грудня 2018 року
1. Виконання заходів і завдань Програми
№ з/п
Заплановані заходи
Фактично проведені заходи
1.

Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Запланований результат

1.1.1 .Висвітлення
діяльності органів
державної влади та
органів місцевого
самоврядування ЗМІ та
інформаційними
агентствами

Дотримання європейських Проведено оплату послуг
з висвітлення діяльності
стандартів відкритості та
органів місцевої влади
прозорості діяльності
відповідно до 10 угод,
органів влади
укладених з з редакціями
друкованих ЗМІ,
телерадіомовними
організаціями та
інформаційними
агентствами
Підвищення впливу
Протягом року
засобів масової
проведено 15 круглих
інформації на формування столів та 12 експертних
громадянського
зустрічей
суспільства в Україні,
забезпечення
поінформованості
населення області

1.1..2. Організація
круглих столів з метою
вивчення та формування
громадської думки для
захисту, просування і
розвитку патріотичних,
державотворчих
цінностей, руйнування
зовнішніх
антиукраїнських
пропагандистських міфів,
створення тематичного

Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Досягнуті результати

На виконання Закону України
«Про порядок висвітлення
діяльності органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування в Україні
засобами масової інформації»
забезпечено поширення
інформації щодо діяльності
органів місцевої влади
Проведення круглих столів
сприяє забезпеченню більш
широкої поінформованості
населення області, національнопатріотичному вихованню,
висвітленню життя та діяльності
видатних постатей націоальної
історії

інформаційного продукту
1.1.5.Сприяння діяльності
обласної організації
Національної спілки
журналістів України

2.

1.1.8. Забезпечення
одноразової допомоги
реформованим редакціям
обласної, районних,
міських друкованим ЗМІ
Вінницької 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
2.1.2. Видання творів серії
«Моя Вінниччина»

Створення умов для
творчої праці журналістів

Фінансова підтримка
реформованих редакцій

Забезпечення діяльності
редакційно-видавничих
групп та
випуску кращих видань
краєзнавчої, історичної,
дитячої, художньої та
іншої літератури місцевих
авторів, альбомів
художніх робіт митців
Вінниччини

Надано фінансову
підтримку обласній
організації Національної
спілки журналістів
України у сумі 24,0 тис
грн.
Надано фінансову
підтримку реформованим
редакціям на суму 900,0
тис. грн.

За звітний період надано
фінансову підтримку
редакційно-видавничиим
групам :
- «Реабілітовані
історією»
682,0
тис. грн.
- «Книга
Пам’яті
України»
439,0
тис.грн.
- «Звід пам’яток історії та
культури Вінницької
області» - 579,0 тис.грн.
Дослідження, висвітлення У поточному році за
та видання відомостей про рахунок коштів обласного
кожний населений пункт, бюджету видано 11 книг
з його історією, заняттям
серії «Моя Вінниччина».
населення, побутом,
народною культурою.
3 історії окремого села,
міста, хутора складається
історія всієї держави

Створення умов для творчої праці
журналістів

Забезпечення якісного та
вчасного виходу друкованих ЗМІ

Протягом 9 місяців поточного
року забезпечено збір та
підготовку матеріалів до видання
наступних томів обласної «Книги
Пам’яті України. Вінницька
область», «Реабілітовані
історією» та «Звід пам’яток
історії та культури Вінницької
області».

Дослідження та
висвітлення
відомостей
про
кожний
населений пункт, з його історією,
заняттям населення, побутом,
народною
культурою,
висвітлення життя та діяльності
видатних постатей національної
історії, культури, науки,
популяризація, краєзнавчої

2.1.3. .Проведення
презентації творів
місцевих авторів, виданих
коштом обласного
бюджету

Популяризація творів
місцевих авторів

2.1.5.Фінансова підтримка
комунальної установи
«Видавничий дім «Моя
Вінниччина»

Забезпечення якісного та
вчасного виходу
обласного літературномистецького журналу
«Вінницький край» та
редагування книг серії
«Моя Вінниччина»

2.1.6. Фінансова
підтримка діяльності
обласної організації
Національної спілки
письменників України

Створення умов для
творчої праці
письменників

літератури про історію населених
пунктів Вінницької області
шляхом презентації в громадах,
навчальних закладах з метою
патріотичного виховання молоді.
Проведено 27 презентацій Сприяння
популяризації
книг місцевих авторів,
вітчизняної книжкової продукції,
виданих коштом
підвищення
рівня
читацької
обласного бюджету
активності, насамперед серед
дітей та молоді, забезпечення
доступу громадян до інформації,
створення сприятливих умов для
дальшого розвитку видавничої
справи
Надано фінансову
Забезпечено якісний та вчасний
підтримку комунальній
випуск обласного літературноустанові «Видавничий дім мистецького журналу
«Моя Вінниччина»
«Вінницький край» та
редагування 15 книг серії «Моя
Вінниччина»

Надано фінансову
підтримку обласній
організації Національної
спілки письменників
України у сумі 100,0
тис.грн.

Сприяння популяризації серед
населення творів місцевих
авторів, освітня та
пропагандистська робота
письменників Вінниччини в
загальноосвітніх закладах та
закладах культури області,
розширення запровадження в
області міжнародних
літературно-мистецьких проектів,
створення належних умов для
творчої праці членів Вінницької

3.

2.1.7 Проведення
книжкового армарку

Популяризація
вітчизняної книжкової
продукції

3.1.1. Проведення
навчально-методичних
семінарів та тренінгів для
фахівців місцевих органів
виконавчої влади,ОМС та
представників ОГС щодо
механізмів участі
громадськості у
формуванні та реалізації
державної, регіональної та
місцевої політики.
3.1.6.Проведення
навчальних занять для
представників ОГС з
питань можливості
отримання фінансової
підтримки за рахунок
коштів обласного
бюджету
3.1.8.Виготовлення та
розміщення соціальної

Активізація громадськості Проведено 7 навчальноу формуванні та реалізації методичних семінаридержавної, регіональної та тренінги
місцевої політики.

Сприяння розвитку ОГС.

Підвищення рівня
компетентності,

У 2019 році у Вінниці
проведено книжковий
ярмарок «УіпВоокРеБІ;», в
рамках якого відбулись
зустрічі з відомими
українськими
письменниками, цікаві
дитячі майстер-класи,
підведення підсумків
конкурсу «Кращий читач
року» та вистава для дітей

Проведено 4 навчальних
занять

обласної організації Національної
спілки письменників України
Підвищення рівня культури
читання та читацької активності,
насамперед серед дітей та молоді

Підвищення обізнаності та
набуття нових знань фахівцями
місцевих органів виконавчої
влади, ОМС та представниками
ОГС щодо механізмів участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної, регіональної
та місцевої політики.

Налагодження ефективний
механізм та посилення
спроможність місцевих органів
виконавчої влади та ОМС у
питаннях взаємодії та розвитку
ОГС.

Зміцнення професійного рівня
місцевих органів виконавчої

4.

реклами з тематики
громадянського
суспільства у ЗМІ,
виготовлення відповідних
інформаційних
друкованих матеріалів,
розповсюдження їх серед
населення, розміщення на
об’єктах зовнішньої
реклами тощо
3 .2 .1. Проведення серії
навчальних тренінгів для
ОГС щодо застосування
механізмів демократії
участі. Інформаційнопросвітницька та
методична підтримка
ОГС.
3.2.3. Проведення
конкурсу з визначення
програм (проектів,
заходів), розроблених
ОГС, для виконання
(реалізації) яких надається
фінансова підтримка за
рахунок коштів обласного
бюджету

громадянської та правової
культури та освіти
населення.

4.1.1 .Відзначення
державних і професійних
свят,
історичних
та
визначних
подій,

влади, ОМС та ОГС в питаннях
їх розвитку та взаємодії.
Інформаційно-просвітницька та
методична підтримка ОГС.

Сприяння підвищенню
фахового рівня ОГС

Проведено 9 навчальних
семінари- тренінги

Підвищення фахового рівня ОГС,
надання практичних навичок в
питаннях застосування
механізмів демократії участі

Створення умов для
реалізації програм
розроблених ОГС

За рахунок коштів
обласного бюджету
протягом року надано
фінансову підтримку на
реалізацію 25 програм
громадських організацій

Належне
відзначення
державних
свят,
консолідація суспільства,
формування та виховання

У 2019 році
профінансовано видатки
на відзначення
державних свят та

Запровадження єдиного
прозорого конкурсного порядку
відбору програм (проектів,
заходів), розроблених ОГС, для
виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка та
забезпечення рівного доступу
зазначених організацій для участі
у такому відборі. Здійснення
ефективного контролю за
реалізацією проектів-переможців.
Підтримка ініціатив
громадськості.
Забезпечено проведення на
належному рівні в області
заходів з відзначення державних і
професійних свят, історичних та

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 подій
- забезпечення квітковою
продукцією для вручення
нагородженим
відзнаками
обласного рівня та для
покладань до пам’ятників та
пам’ятних знаків
виготовлення
та
розповсюдження
інформаційнопросвітницької 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,

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
пам’ятних дат та історичних
подій.
Забезпечення
фінансування заходів на
виконання розпоряджень
голови
облдержадміністрації

проведення інших заходів, визначних подій, ювілейних та
зокрема, виплату
пам’ятних дат та інших заходів
грошової винагороди 994
особам, нагородженим
Почесною грамотою
облдержадміністрації та
обласної Ради, 13 особам
- нагородженим
Почесною відзнакою «За
заслуги перед
Вінниччиною» 35 особам,
яким присвоєно звання
«Людина року» та
проведено оплату послуг з
виготовлення друкованої
продукції за макетами,
надісланими
Міністерством інформації
України, відеопродукції,
транспортних послуг та
придбання квіткової
продукції

історичної
пам’яті,
консолідації
громадянського
суспільства тощо
-проведення інших
заходів на виконання
розпоряджень голови
облдержадміністрації

Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

