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Обласна Рада

На виконання резолюції голови обласної державної адміністрації В.Коровія
до листа голови обласної Ради А.Олійника від 05.01.2018 року №207-07-87
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації надає річний підсумковий звіт про виконання та
фінансування обласних програм.

Директор Департаменту

Інформація про виконання програми за 2017 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 20162018 роки, рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання №43 від 20 березня 2016 року
1. Виконання заходів і завдань Програми
№

Заплановані заходи

Фактично проведені заходи

з/п
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Запланований результат

Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Досягнуті результати

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

Дотримання європейських
стандартів відкритості та
прозорості діяльності
органів влади

Укладено 12 угод з
редакціями друкованих
ЗМІ, телерадіомовними
організаціями та
інформаційними
агентствами на
висвітлення діяльності
органів місцевої влади на
загальне суму
Надано фінансову
підтримку Вінницькій
обласній організації
«Редакція комунального
друкованого засобу
масової інформації журналу «Вінницький
край» на суму 850,0
тис.грн.

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
Забезпечено якісний та вчасний
випуск обласного літературномистецького журналу
«Вінницький край»

1.1.2.Фінансова підтримка Забезпечення якісного та
редакцій
комунальних вчасного виходу
видань:
комунальних друкованих
- обласного літературновидань
мистецького журналу
«Вінницький край»

край» на суму 850,0
тис.грн.
Протягом звітного
періоду проведено 23
круглих столів та 28
експертних зустрічей

1.1..3. 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
інформаційного продукту

Підвищення впливу
засобів масової
інформації на формування
громадянського
суспільства в Україні,
забезпечення
поінформованості
населення області

1.1 АОрганізація та
проведення обласного
конкурсу «Вінниччина
очима редактора»

Ознайомлення
журналістів з соціальноекономічним розвитком
районів Вінниччини та
висвітлення в ЗМІ

Проведено 3 тури
конкурсу «Вінниччина
очима редактора»

Забезпечено більш широке
висвітлення туристичної та
інвестиційної привабливості,
економічного потенціалу районів
області

1.1.5.Проведення нарад,
семінарів, навчальних
сесій для працівників
структурних підрозділів
райдержадміністрацій,
відповідальних за зв’язки

Підвищення
журналістської
майстерності,
запровадження сучасних
технологій
подачі
інформаційних матеріалів

Проведено 6 наради та 2
семінари для працівників
структурних підрозділів
райдержадміністрацій,
відповідальних за зв’язки
з засобами масової
інформації, журналістів

Сприяє підвищенню якості
наповнення інформацією сайтів
райдержадміністрацій,
підвищення журналістської
майстерності

Проведення круглих столів
сприяє забезпеченню більш
широкої поінформованості
населення області, національнопатріотичному вихованню,
висвітленню життя та діяльності
видатних постатей націоальної
історії

комунальних ЗМІ

з засобами масової
інформації, журналістів
комунальних ЗМІ
1.1.6.Сприяння діяльності
обласної організації
Національної спілки
журналістів України

Створення умов для
творчої праці журналістів

1.1.7 Проведення
конкурсу
журналістських робіт
“Реформування місцевого
самоврядування та
територіальної організації
влади”

Підвищення рівня
обізнаності жителів
області в питанні
реформування місцевого
самоврядування в Україні
шляхом заохочення
журналістів до написання
матеріалів з цієї тематики

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

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 10,0
тис.грн.
Профінансовано видатки
на виплату премій,
придбання рамок до
дипломів та квіткової
продукції переможцям
конкурсу на загальну
суму 94,4 тис. грн..

За звітний період надано
фінансову підтримку
редакційно-видавничиим
групам :
- «Реабілітовані
історією»
550,9
тис.грн.
- «Книга
Пам’яті
України»
321,5
тис.грн.
- «Звід пам’яток історії та
культури Вінницької
області» - 410,0 тис.грн.

Забезпечено оплату оренди та
утримання приміщення, в якому
розміщена обласна організація
Національної спілки журналістів
України
На конкурс 59 журналістами із 32
редакцій електронних та
друкованих засобів масової
інформації надано 107
оприлюднених матеріалів, що
сприяє підвищенню рівня
обізнаності жителів області в
питанні реформування місцевого
самоврядування в Україні
У поточному році видано обласну
Книгу пам’яті померлих
учасників ліквідації наслідків
катастрофи на Чорнобильській
атомній електростанції» та
продовжується збір та підготовка
матеріалів до книг Реабілітовані
історією» та «Звід пам’яток
історії та культури Вінницької
області», які буде видано у 2018
році.
У 2017 році видано 22 книги
місцевих авторів.

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

Популяризація творів
місцевих авторів

2.1 АБезкоштовне
розповсюдження
друкованої книжкової
продукції

Поповнення бібліотечних
фондів творами місцевих
авторів, проведення
конференцій, ділових
зустрічей, відзначення
загальнодержавних свят,
ювілейних і пам'ятних дат
та інших
заходів,обслуговування
делегацій,

2.2.1. Збір матеріалів,
редагування, підготовка

Проведено 34 презентації
книг місцевих авторів
виданих коштом
обласного бюджету

Відповідно до Положення
про видання творів
місцевих авторів 35,0
відсотків загального
накладу книг, виданих за
рахунок коштів обласного
бюджету, передається в
бібліотеки області, 35,0
відсотків - у шкільні
бібліотеки, 10 відсотків
використовується для
проведення конференцій,
ділових зустрічей,
відзначення
загальнодержавних свят,
ювілейних і пам'ятних
дат, обслуговування
делегацій, репрезентації
області в Україні та за
кордоном, вручення
переможцям змагань,
конкурсів та олімпіад
Дослідження, висвітлення У поточному році видано
та видання відомостей про 8 книг серії «Моя

Сприяння популяризації
вітчизняної книжкової продукції,
підвищення рівня читацької
активності, насамперед серед
дітей та молоді, забезпечення
доступу громадян до інформації,
створення сприятливих умов для
дальшого розвитку видавничої
справи
Сприяння поповненню
бібліотечних фондів творами
місцевих авторів, змістовному
наповненню асортименту
книжкової продукції для
підвищення інформаційного,
освітнього, культурного рівня
населення, популяризації
читання.

Дослідження
відомостей

та
висвітлення
про
кожний

до видання та видання
книг про історію міст та
сіл Вінниччини

кожний населений пункт,
з його історією, заняттям
населення, побутом,
народною культурою.
3 історії окремого села,
міста, хутора складається
історія всієї держави

Вінниччина».
Організовано перший
щорічний фестиваль
подільських громад
«Відродимо село розквітне Україна», під
час якого проведено
презентацію 13 книг серії
«Моя Вінниччина»,
виданих у 2017 та
попередні роки.

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
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

Належне
відзначення
державних
свят,
консолідація суспільства,
формування та виховання
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.

Протягом року
профінансовано видатки
на відзначення
державних свят та
проведення інших заходів,
зокрема, виплату
грошової винагороди до
Почесної грамоти
облдержадміністрації та
обласної Ради,
забезпечено виготовлення
друкованої продукції за
макетами, надісланими
Адміністрацією
Президента України та
Міністерством інформації
України, а також оплату
транспортних послуг та
придбання квіткової
продукції

Забезпечення
фінансування заходів на
виконання розпоряджень
голови

населений пункт, з його історією,
заняттям населення, побутом,
народною
культурою,
висвітлення життя та діяльності
видатних постатей національної
історії, культури, науки,
популяризація,
краєзнавчої
літератури про історію населених
пунктів
Вінницької
області
шляхом презентації в громадах,
навчальних закладах з метою
патріотичного виховання молоді.
Забезпечено проведення на
належному рівні в області
заходів з відзначення державних і
професійних свят, історичних та
визначних подій, ювілейних та
пам’ятних дат та інших заходів

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

Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

Світлана ВАСИЛЮК

Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№з/п

1

Показник

2

Рівень виконання
до затвердженого
програмою (%)
4
5
7
6
Висвітлення діяльності місцевих органів влади друкованими засобами масової інформації
Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Показники
продукту
Акти
виконаних
33163
24148,8
Площа
в кв. см.
робіт/наданих
послуг
друкованих ЗМІ
області, відведена
на
висвітлення
діяльності
місцевих органів
влади
Показники
ефективності
6.03
Розрахункові дані
8,27
Середні видатки грн..
на
одиницю
площі
в
друкованих ЗМІ
області, відведена
на висвітлення
Показники
якості
104,0
Розрахункові дані
110,9
Темп
зростання % до 2016 року
кількості тиражу
порівняно
3
попереднім роком
Висвітлення діяльності місцевих органів влади електронними засобами масової інформації
Показники
продукту
Акти
виконаних
1200,0
Радіо - 832,2
хвилин
Сумарний
Телебачення робіт/наданих послуг
ефірний час на

72,8

137,1

117,5

577,8
висвітлення
діяльності
місцевих органів
влади
електронними
ЗМІ області
Показники
ефективності
Розрахункові дані
166,7
141,8
Середні видатки грн
на
одиницю
продукту
Показники
якості
Розрахункові дані
100,0
Темп
зростання % до 2016 року
видатків
на
одиницю
продукту
Висвітлення діяльності місцевих органів влади інформаційними агентствами
Показники
продукту
125
150
Акти
виконаних
кількість
Поширення
робіт/наданих послуг
матеріалів
про матеріалів
діяльність
місцевих органів
влади
інформаційними
агентствами
Показники
ефективності
Розрахункові дані
1,32
Середні видатки тис. грн.
1,6
на
одиницю
продукту
Показники
якості
Розрахункові дані
101,9
Темп
зростання % до 2016 року

85,1

120,0

82,5

видатків
одиницю
продукту

на

Фінансова підтримка редакцій комунальних видань:
- обласного літературно-мистецького журналу «Вінницький край
Показники
ефективності
0,204
0,212
Розрахункові дані
Середня
сума тис. грн..
видатків
на
одиницю тиражу
Показники
якості
132,4
138,2
Розрахункові дані
Темп
зростання % до 2016 року
середньої
суми
видатків
порівняно
3
попереднім роком
Фінансова підтримка редакційно- видавничих груп : «Реабілітовані історією»; «Книга Пам’яті України»;
«Звід пам’яток історії та культури Вінницької області»
Показники
продукту
3
3
Указ
Президента
од.
Кількість
України від 4 травня
книговидавничих
1992 р. № 292 «Про
груп,
яким
Книгу
Пам’яті
надається
України»,
постанова
фінансова
Кабінету
Міністрів
підтримка
України від 11 вересня
1992 року № 530 “Про
підготовку і випуск
серії
книг
“Реабілітовані
історією”,
Указ
Президента України від
11.12.2000 N 1328/2000

103,9

100,0

"Про
забезпечення
підготовки і випуску
багатотомного
енциклопедичного
видання "Звід пам'яток
історії
та
культури
України",
Показники
ефективності
427.47
Розрахункові дані
Середня
сума тис.грн.
підтримки
на
одну
книговидавничу
групу
Показники
якості
121,72
Розрахункові дані
% до 2016 року
Темп зростання
середньої суми
підтримки на
одну
книговидавничу
групу
порівняно
3
попереднім роком
Видання та популяризація творів місцевих авторів
Показники
продукту
22
Рішення
13
сесії
Кількість творів кількість назв
8000
примірників.
обласної
Ради
7
місцевих авторів
скликання від 20 грудня
всього
2016 р. № 221 «Про
Тираж
обласний бюджет на
книговидань
2017 рік»
всього
Показники
ефективності

427,47

100,0

121,72

22
8700

100,0
108,8

Видатки
на
1 тис.грн.
назву
творів
місцевих авторів
Видатки
на
одиницю тиражу
Показники
якості
Темп
зростання % до 2016 року
кількості видань
всього
Видання
Показники
•
продукту
Обсяг видатків
тис.грн

Протокол
ради

експертної

27,27

26,77

98,2

195,0

184,4

94,6

Розрахункові дані

серії книг «Моя Вінниччина»

Рішення
13
сесії
обласної
Ради
7
скликання від 20 грудня
2016 р. № 221 «Про
обласний бюджет на
2017 рік» (зі змінами)

Показники
ефективності
Кількість творів од..
Протокол
конкурсної
8
8
100,0
місцевих авторів прим.
комісії
всього
Тираж
2400
2400
100,0
книговидань
всього
Показники
якості
Темп
зростання
кількості видань
всього
Фінансування заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, професійних свят, ювілейних та пам ’я тних дат
Показники
продукту

кількість заходів
Кількість
культурномистецьких
заходів,
відзначення
державних,
професійних свят,
інших пам’ятних
дат
Показники
ефективності
Середні видатки тис.грн.
на один захід
Показники
якості
Темп
зростання % до 2016 року
середньої
суми
видатків на один
захід

40

42

105,0

Розрахункові дані

34,89

35,03

100,4

Розрахункові дані

108,9

106,9

Розпорядження голови
ОДА

Фінансова підтримка громадських організацій
Показники
продукту
Од.
Кількість
проектів
Показники
ефективності
Середні видатки Тис.грн.
на одну програму
Показники
якості
Темп
зростання % до 2016 року
середньої
суми
підтримки

15

15

100,0

Розрахункові дані

33,3

36,7

110,2

Розрахункові дані

100,0

110,2

Протокол
засідання
експертної ради

Проведення конкурсу журналістських робіт
Показники

продукту
Кількість
робіт од.
поданих
на
конкурс
Кількість
призерів конкурсу
Показники
ефективності
Середні видатки тис.грн.
на одного призера
Показники
якості
Темп
зростання
середньої
суми
підтримки

% до 2016 року

Положення
про
обласний конкурс
Протокол
засідання
конкурсної ради

107

107

100,0

18

18

100,0

Розрахункові дані

5,56

5,24

94,2

Розрахункові дані

Директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Світлана ВАСИЛЮК

№
з/п

Назва програми / заходу

1

І. Регіональна програма сприяння
розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства у
Вінницькій області на 2016-2018роки:
1.Засоби масової інформації:
1.1.1 .Висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування ЗМІ та інформаційними
агентствами
1.1.2.Фінансова
підтримка
редакцій
комунальних видань:
- обласного літературно-мистецького
журналу «Вінницький край»
1.1.6 Сприяння діяльності обласної
організації
Національної
спілки
журналістів України
1.1.7 Проведення конкурсу
журналістських робіт “Реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади”
II.Видавнича справа
2.1.1 .Фінансова підтримка
редакційно-видавничих груп :
- «Реабілітовані історією»;

Обсяг
коштів,
передбачен
ий на
фінансуван
ня заходу
згідно
програми

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування
заходів
програми у
відповідному
джерелі на
2017 р. з ураху
ванням змін

Фактично
профінансовано
станом на
31.12..2017 р.

600,0

598,3

597,4

597,4

850,0

850,0

850,0

850,0

25,0

10,0

10,0

10,0

100,0

94,4

94,4

94,4

2000,0

1871,2
550,9

1871,2
550,9

1871,2
550,9

Касові
видатки
станом у
звітному
році.

Додаток 1
тис.грн.
Кредито Залишок
рська
невикорис
заборго таних
асигнуван
ваність
ьр.
У
звітном
У році.

-

0,9

-

- «Книга Пам’яті України»;
- «Звід пам’яток історії та культури
Вінницької області» та
видання творів місцевих авторів
2.2.1. Збір матеріалів, редагування,
підготовка до видання та видання книг
про історію міст та сіл Вінниччини
III. Сприяння розвитку
громадянського суспільства
3.3.1 .Підтримка на конкурсних засадах
проектів і програм громадських
організацій та творчих спілок,
спрямованих на вирішення завдань
регіональної політики за напрямами:
соціально-економічний розвиток;
культурно-просвітницька діяльність;
аналітична діяльність та проведення
соціологічних досліджень; протидія
корупції, відповідно до Порядку
проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими організаціями та творчими
спілками, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.2011 № 1049
IV. 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
регіонах України, прийому офіційних

321,5
410,0

321,5
410,0

321,5
410,0

195,0

588,8
184,4

588,8
184,4

588,8
184,4

500,0

499,1

499,1

499,1

1600,0

1548,4

1548,3

1548,3

-

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
інформаційно-просвітницької 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

5870,0

5655,7

5654,8

5654,8

0,9

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

Директор Департаменту

