
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.06.2019 № 1824        42 сесія 7 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 24.06.2016р. № 306 «Про затвердження  

Програми висвітлення діяльності Вінницької  

міської ради, її виконавчих органів, фінансової  

підтримки (дотації) комунальним підприємствам  

засобів масової інформації у 2017-2020 рр.», зі змінами  

 

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», враховуючи рішення Вінницької міської ради від 26.10.2018 року 

№1385 «Про добровільне приєднання територіальної громади селища Десна 

Вінницького району Вінницької області до територіальної громади міста 

Вінниці», рішення Вінницької міської ради від 29.04.2016 від №230 «Про 

реформування друкованого засобу масової інформації Міського комунального 

підприємства - редакції газети «Вінницька газета», засновником якого є 

Вінницька міська рада», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.06.2016р. №306 «Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її 

виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам  

засобів масової інформації у 2017-2020 рр.», зі змінами, а саме: 

1.1. словосполучення «територіальна громада міста» у всіх відмінках 

тексту рішення замінити словосполученням «Вінницька міська об’єднана 

територіальна громада» у відповідних відмінках; 

1.2. словосполучення «міський бюджет» у всіх відмінках тексту рішення 

замінити словосполученням «бюджет Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» у відповідних відмінках; 

          1.3.  підпункт 6.1.3., пункту 6.1., розділу 6 «Фінансування Програми» 

викласти у новій редакції:  

«Капітальні видатки направляються на придбання основних засобів  та 

необоротних нематеріальних активів (в т.ч. комп'ютерних програм, компіляцій 



даних (баз даних), створення та модернізацію веб-ресурсів, капітальний ремонт 

приміщень (будівель), в яких розташовані комунальні підприємства засобів 

масової інформації та транспортних засобів, які утримуються на балансі 

підприємств»; 

1.4. розділ 7 «Заходи Програми» викласти у новій редакції, згідно з 

додатком до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з законності, депутатської діяльності і етики (Ю. Зажирко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Додаток  

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                       від 27.06.2019 № 1824 
 

 

7. Заходи Програми 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Період дії 

заходів 

 

Законодавча та нормативно-

правова база 

Виконавці 

1.  Міським комунальним 

підприємствам засобів 

масової інформації: 

- МКП – ІТА «ВІТА»; 

- КП «Радіокомпанія 

«Місто над Бугом»; 

у встановленому 

порядку передається у 

довгострокову оренду 

приміщення 

комунальної власності, 

якими вони 

користуються для 

здійснення виробничої 

діяльності. 

 

2017-2020 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про 

державну підтримку засобів 

масової інформації та 

соціальний захист журналістів» 

№ 540/97-ВР від 23.09.1997р. зі 

змінами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради;  

Департамент 

комунальних 

ресурсів 

Встановлення для 

міського комунального 

підприємства МКП – 

редакція газети 

«Вінницька газета» 

пільгових умов оренди 

приміщення 

комунальної власності, 

яке орендує 

підприємство. 

 

   2017-2018 рр. 

 

Закон України «Про 

реформування державних і 

комунальних друкованих засобів 

масової інформації» 

Встановлення для ТОВ 

«Редакція газети 

«Вінницька газета» 

пільгових умов оренди 

приміщення 

комунальної власності, 

яке орендує 

підприємство. 

 

2019-2020 рр. 

2.  Щорічно надавати з 

бюджету Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

фінансову підтримку 

(дотацію на покриття 

збитків) комунальним 

підприємствам засобів 

масової інформації, в 

т.ч.: 

- МКП – ІТА «ВІТА»; 

- КП «Радіокомпанії 

«Місто над Бугом»; 

 

 

2017-2020 рр. 

 

Рішення Вінницької міської 

ради від 15.10.1993р. «Про 

затвердження Статуту ІТА 

«ВІТА» Вінницької міської ради 

народних депутатів і її 

виконавчого комітету». 

Рішення міської ради від 

22.08.1997р. «Про заснування 

Вінницької міської редакції 

проводового радіомовлення – 

Радіокомпанії «Місто над 

Бугом». 

Рішення міської ради від 

26.11.1992р. № 598 «Про 

 Виконавчий 

комітет  

 міської ради; 

 Департамент у 

справах  засобів 

масової  інформації 

та зв’язків з  

громадськістю; 

 Департамент 

фінансів 



 

- МКП – редакція 

газети «Вінницька 

газета». 

2017-2018 рр. створення газети Вінницької 

міської ради і виконкому та 

призначення виконуючим 

обов’язки редактора газети». 

     Рішення міської ради від 

01.04.2011 року №198 зі змінами 

«Про порядок використання 

коштів, передбачених в 

міському бюджеті на надання 

фінансової підтримки (дотації) 

комунальним підприємствам 

засобам масової інформації». 

Закон України «Про 

реформування державних і 

комунальних друкованих 

засобів масової інформації» 

3.  Для матеріально-

технічного 

забезпечення 

діяльності 

комунальних 

підприємств засобів 

масової інформації 

виділяти з бюджету 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади кошти на 

придбання основних 

засобів  та 

необоротних 

нематеріальних активів 

(в т.ч. комп'ютерних 

програм, компіляцій 

даних (баз 

даних), створення та 

модернізацію веб-

ресурсів, капітальний 

ремонт приміщень 

(будівель), в яких 

розташовані 

комунальні 

підприємства засобів 

масової інформації та 

транспортних засобів, 

які утримуються на 

балансі підприємств в 

т.ч.: 

- МКП – ІТА «ВІТА»; 

- КП «Радіокомпанії 

«Місто над Бугом»; 

  2017-2020 рр. 

 

Рішення Вінницької міської 

ради від 15.10.1993р. «Про 

затвердження Статуту ІТА 

«ВІТА» Вінницької міської ради 

народних депутатів і її 

виконавчого комітету». 

Рішення міської ради від 

22.08.1997р. «Про заснування 

Вінницької міської редакції 

проводового радіомовлення – 

Радіокомпанії «Місто над 

Бугом». 

Рішення міської ради від 

26.11.1992р. № 598 «Про 

створення газети Вінницької 

міської ради і виконкому та 

призначення виконуючим 

обов’язки редактора газети». 

Рішення міської ради від 

01.04.2011 року №198 зі змінами 

«Про порядок використання 

коштів, передбачених в 

міському бюджеті на надання 

фінансової підтримки (дотації) 

комунальним підприємствам 

засобам масової інформації». 

 Виконавчий 

комітет  

 міської ради; 

 Департамент у 

справах    засобів 

масової інформації 

та зв’язків з 

громадськістю; 

Департамент 

фінансів 

- МКП – редакція 

газети «Вінницька 

газета». 

2017-2018 рр. 

 

4.  Фінансувати витрати 

на висвітлення 

діяльності Вінницької 

міської ради, її 

виконавчих органів в 

2017-2020 рр. 

 

Закон України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової 

Виконавчі органи 

міської ради – 

виконавці 

Програми 



державних та 

приватних засобах 

масової інформації  

інформації» від 23.09.1997 № 

539/97-ВР зі змінами.  

 

 

5.  Фінансувати заходи на 

розвиток, супровід та 

підтримку технічного 

стану офіційного 

WEB-порталу 

Вінницької міської 

ради 

2017-2020 рр. 

 

     Закон України «Про 

електронні документи та 

електронний документообіг», 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 2002 року № 

3 «Про Порядок оприлюднення 

у мережі Інтернет інформації 

про діяльність органів 

виконавчої влади» 

 

Виконавчий 

комітет  

міської ради; 

Департамент 

інформаційних 

технологій; 

Департамент 

правової політики 

та якості;  

Департамент 

фінансів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 

Душак Альона Володимирівна  

Начальник відділу зв’язків з громадськістю                                                      

                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 


