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На лист голови постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм Г.Мазура від 21.05.2018 року №01/36 надаємо 
фінальний звіт про виконання Регіональної програми сприяння розвитку 
інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій 
області на 2016-2018 роки.
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Інформація про виконання програми за 2016- 2018 роки
___________ ____________ _________________ ___________________________  тис.грн.

№
з/п

Назва програми / заходу Обсяг 
коштів, 
передбачен 
ий на
фінансуван 
ня заходу 
згідно 
програми

Обсяг коштів, 
передбачений на 
фінансування 
заходів 
програми у 
відповідному 
джерелі на 
2016-2018 р .з  
ураху ванням 
змін

Фактично 
профінансовано 
протягом 2016- 
2018 років

Касові 
видатки 
станом у 
звітному 
періоді

Кредито
рська
заборго
ваність

Залишок
невикорис
таних

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

1800,0 1794,7 1792,8 1792,8 - 1,9

1.1.2.Фінансова підтримка редакцій 
комунальних видань:
- обласного літературно-мистецького 
журналу «Вінницький край»

2865,0 2865,0 2865,0 2865,0

1.1.6 Сприяння діяльності обласної 
організації Національної спілки 
журналістів України

75,0 47,0 41,9 41,9 5,1

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

220,0 209,0 209,0 209,0

Одноразова допомога редакціям 
реформованих ЗМІ

560,0 539,0 539,0 539,0 - -

Проведення конкурсу журналістських 100,0 88,6 88,6 88,6



робіт «Моя Вінниччина»
ІІ.Видавнича справа
2.1.1 .Фінансова підтримка 
редакційно-видавничих груп :

видання творів місцевих авторів

4053,6

2050

3923,0

2028,6

3922,1

2025,6

3922,1

2025,6

0,9

3,0
2.2.1. Збір матеріалів, редагування, 
підготовка до видання та видання книг 
про історію міст та сіл Вінниччини

575,0 389,4 389,4 389,4

Фінансова підтримка 
діяльності Вінницької 
обласної організації національної спілки 
письменників України

100,0 70,0 70,0 70,0

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

1900,0 1859,0 1859,0 1859,0

IV. Відзначення свят, знаменних дат та 
проведення інших заходів
4.1.1 .Відзначення державних і

5065,5 5011,9 5011,7 5011,7 0,2



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 від значення 
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 19364,1 18825,2 18814,1 18814,1 11,1

Примітка: фінансування програм здійснюється за рахунок коштів обласної 
та інших джерел не передбачено.

Директор Департаменту

бюджету, фінансування за рахунок коштів державного бюджету

Світлана Василюк



Інформація про виконання програми за 2016-2018 рр.

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 2016- 
2018 роки, рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання №43 від 20 березня 2016 року

1. Виконання заходів і завдань Програми
№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

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

Протягом 2016-2018 
рр.ефірний час на 
висвітлення діяльності 
ОДА в програмах 
телебачення склав 23,83 
год., в програмах 
радіомовлення - 28 год.. 
Відповідно до угод та 
актів наданих послуг в 
друкованих ЗМІ 
опубліковано матеріали 
загальною площею 81,9 
тис.кв.см., 
інформаційними 
агентствами оприлюднено 
472 матеріали.

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

1.1.2.Фінансова підтримка 
редакцій комунальних 
видань:
- обласного літературно- 
мистецького журналу 
«Вінницький край»

Забезпечення якісного та 
вчасного виходу 
друкованих видань

Надано фінансову 
підтримку ОКП 
«Редакція газети 
Вінницької обласної 
ради «Вінниччина» у 
сумі 400,0 тис.грн та

Забезпечено якісний та вчасний 
випуск обласного літературно- 
мистецького журналу 
«Вінницький край».
Крім того, редакцією журналу



Забезпечення одноразової 
допомоги реформованим 
друкованим ЗМІ 
Вінницької області

Вінницькій обласній 
організації «Редакція 
комунального 
друкованого засобу 
масової інформації -  
журналу «Вінницький 
край» на суму 2465,0 
тис.грн.
Протягом 2016-2018 рр. 
забезпечено своєчасний 
випуск друкованих 
видань.
Редакцією журналу 

заснована літературна 
премія ім. Михайла 
Стельмаха. 3 метою 
активізації молодіжного 
творчого життя в області, 
виявлення і виховання 
нових талантів серед 
учнівської молоді 
редакцією журналу 
спільно з родиною 
учасників АТО Сергія та 
Світлани Бурбело 
засновано літературну 
премію імені Олександри 
Бурбело
Надано одноразову 
допомогу 16 друкованим 
ЗМІ реформованим на 
перому етапі

підготовлено до друку книги 
серій «Бібліотечка журналу 
«Вінницький край», «Історичні 
постаті Поділля», «Моя 
Вінниччина».

Забезпечення якісного та 
вчасного виходу друкованих ЗМІ

1.1..3. Організація 
круглих столів з метою 
вивчення та формування 
громадської думки для

Підвищення впливу 
засобів масової 
інформації на формування 
громадянського

Протягом звітного 
періоду проведено 60 
круглих столів та 75 
експертних зустрічей 3

Проведення круглих столів 
сприяє забезпеченню більш 
широкої поінформованості 
населення області, національно-



захисту, просування і 
розвитку патріотичних, 
державотворчих 
цінностей, руйнування 
зовнішніх 
антиукраїнських 
пропагандистських міфів, 
створення тематичного 
інформаційного продукту

суспільства в Україні, 
забезпечення 
поінформованості 
населення області

питань:
- реформування місцевого 
самоврядування та 
територіальної організації 
влади;
- проведення реформ в 
Україні;
- історії української 
державності, вшанування 
пам’яті видатних 
постатей;
- реформування 
державних і комунальних 
друкованих
засобів масової 
інформації;
- відзначення державних, 
історичних та визначних 
подій, ювілейних та 
пам’ятних дат

патріотичному вихованню, 
висвітленню життя та діяльності 
видатних постатей національної 
історії, підвищення рівня знань 
щодо історичного минулого 
України

1.1.4.Організація та 
проведення обласного 
конкурсу «Вінниччина 
очима редактора»

Ознайомлення 
журналістів з соціально- 
економічним розвитком 
районів Вінниччини та 
висвітлення в ЗМІ

Проведено 14 турів 
конкурсу «Вінниччина 
очима редактора»

Забезпечено більш широке 
висвітлення туристичної та 
інвестиційної привабливості, 
економічного потенціалу районів 
області, вивчення досвіду 
реформування місцевого 
самоврядування, впровадження 
реформ в області та 
оприлюднення відповідних 
матеріалів в ЗМІ.

1.1.5.Проведення нарад, 
семінарів, навчальних 
сесій для працівників 
структурних підрозділів 
райдержадміністрацій,

Підвищення 
журналістської 
майстерності, 
запровадження сучасних 
технологій подачі 
інформаційних матеріалів

Проведено 19 нарад та 8 
семінари для працівників 
структурних підрозділів 
райдержадміністрацій, 
відповідальних за зв’язки 
з засобами масової

Сприяє підвищенню якості 
наповнення інформацією сайтів 
райдержадміністрацій, 
підвищення журналістської 
майстерності



відповідальних за зв’язки 
з засобами масової 
інформації, журналістів 
комунальних ЗМІ

інформації, журналістів 
комунальних ЗМІ

1.1 .б.Сприяння діяльності 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України

Створення умов для 
творчої праці журналістів

Надано фінансову 
підтримку обласній 
організації Національної 
спілки журналістів 
України у сумі 
47,0тис.грн.

Забезпечено оплату оренди та 
утримання приміщення, в якому 
розміщена обласна організація 
Національної спілки журналістів 
України

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

Підвищення обізнаності 
населення області про 
переваги і здобутки 
реформ місцевого 
самоврядування та 
децентралізації влади, а 
також про кращі 
практики, ініціативи й 
позитивні зрушення в 
розвитку територіальних 
громад

Протягом 2017- 2018 рр. 
профінансовано видатки 
на виплату грошових 
винагород 36 переможцям 
конкурсу “Реформування 
місцевого самоврядування 
та територіальної 
організації влади” в 
номінаціях «Краща 
стаття» , «Краща онлайн- 
публікація» та «Кращий 
радіо- або відеоматеріал», 
придбання рамок до 
дипломів, конвертів та 
квіткової продукції

Поширено позитивний досвід 
впровадження реформи місцевого 
самоврядування та 
децентралізації влади

1.1.8.Проведення 
конкурсу журналістських 
робіт «Моя Вінниччина»

Посилення уваги 
журналістів до глибокого 
і об'єктивного висвітлення 
питань економіки і 
політики, соціальних 
проблем; проведення 
журналістських 
розслідувань; ділове, 
фахове осмислення

Протягом 2018 року, 
профінансовано видатки 
на виплату грошових 
винагород 18 переможцям 
конкурсу, придбання 
рамок до дипломів, 
конвертів та квіткової 
продукції

Привернуто увагу громадськості 
через засоби масової інформації 
до вирішення соціально- 
економічних та суспільно- 
політичних проблем області



життєвих ситуацій, фактів 
сьогодення і минувшини; 
сприяння утвердженню 
української 
демократичної 
державності, високих 
культурних цінностей, 
відродженню 
національної культури, 
національно- 
патріотичного виховання 
молоді

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

За звітний період надано 
фінансову підтримку 
редакційно-видавничиим 
групам :
- «Реабілітовані 

історією» - 1669,7 
тис.грн.

- «Книга Пам’яті 
України» - 963,6 
тис.грн.

- «Звід пам’яток історії та 
культури Вінницької 
області» - 1288,8 тис.грн. 
Пошуково-видавничим 
агентством «Книга 
Пам’яті України видано 
книги «Книга Пам’яті 
України».Переможці»
(том 9 та «Книга Пам’яті 
України «Дзвони пам’яті 
Чорнобиля».
Робочою групою тому

Забезпено діяльність редакційно- 
видавничих груп та випуску 
кращих видань краєзнавчої, 
історичної, дитячої, художньої та 
іншої літератури місцевих 
авторів, альбомів художніх робіт 
митців Вінниччини



Зводу пам’яток історії та 
культури Вінницької 
області видано книгу 
«Пам’ятки історії та 
культури Вінницької 
області, м. Вінниця», 
готується до друку книга 
«Пам’ятки історії та 
культури Вінницької 
області. Райони». 
Редакцією книги 
«Реабілітовані історією» 
протягом проводилась 
робота з підготовки 
матеріалів до книги 
«Реабілітовані історією. 
Вінницька область. Книга 
6». Зокрема, опрацювання 
матеріалів архівів 
Головного управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області, 
Управління Служби 
безпеки У Вінницький 
області та Державного 
архіву Вінницької області

Протягом трьох років 
видано 101 книгу 
місцевих авторів

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

Популяризація творів 
місцевих авторів

Проведено 102 
презентації книг місцевих 
авторів виданих коштом 
обласного бюджету

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

2.1.4.Безкоштовне 
розповсюдження 
друкованої книжкової 
продукції

2.1.5.Фінансова підтримка 
діяльності Вінницької 
обласної організації 
національної спілки 
письменників України

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

Популяризація серед 
населення творів місцевих 
авторів, освітня та 
пропагандистська робота 
письменників Вінниччини 
в школах та закладах 
культури області, 
розширення
запровадження в області 
міжнародних літературно-

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

Надано фінансову 
підтримку обласній 
організації Національної 
спілки письменників 
України у сумі 70,0 
тис.грн., які використано 
на оплату послуг з 
утримання приміщення 
та створення умов для

Сприяння поповненню 
бібліотечних фондів творами 
місцевих авторів, змістовному 
наповненню асортименту 
книжкової продукції для 
підвищення інформаційного, 
освітнього, культурного рівня 
населення, популяризації 
читання.

Створення належних умов для 
творчої праці письменників



мистецьких проектів творчої праці 
журналістів..

2.2.1. Збір матеріалів, 
редагування, підготовка 
до видання та видання 
книг про історію міст та 
сіл Вінниччини

Дослідження, висвітлення 
та видання відомостей про 
кожний населений пункт, 
з його історією, заняттям 
населення, побутом, 
народною культурою.
3 історії окремого села, 
міста, хутора складається 
історія всієї держави

Протягом звітного 
періоду видано 28 книг 
серії «Моя Вінниччина»

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 

літератури про історію населених 
пунктів Вінницької області 
шляхом презентації в громадах, 
навчальних закладах з метою 
патріотичного виховання молоді.

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

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.

Забезпечення 
фінансування заходів на 
виконання розпоряджень

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

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



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

голови
облдержадміністрації

Директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації

(
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