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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

2023 р. сесія 8 скликання

«Про виконання рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2017 року № 516 (зі змінами, затвердженими рішенням 12 сесії обласної Ради 

8 скликання від 24 вересня 2021 року № 206) «Про Програму розвитку 
культури Вінницької області на 2018-2022 роки».

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», Стратегією 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, 
затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року 
№ 921, враховуючи клопотання обласної військової адміністрації, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту, з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про виконання рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року № 516 (зі змінами, затвердженими рішенням 12 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року № 206) «Про Програму 
розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки» взяти до відома 
(додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту (Замкова Н.Л.), з 
питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ

В.Кістіон 
І.Івасюк 
А.Ткач
A.Чаленко 
Н.Заболотна
Н.Замкова 
Г.Якубович
B.Бойко 
Т.Яременко 
А.Олійник 
Я.Ніколаєвський

У В.Буняк 
Л.Грабович

/



Д одаток 1
до р іш ен н я сесії обласної Ради
8 скликання в ід ________ 2023 року
№

ІНФОРМ АЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ П РО ГРАМ И  ЗА 2018-2022 РОКИ
Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації 
найменування головного розпорядника кош т ів програми

Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації 
Заклади культури і мистецтв обласного підпорядкування  
найменування відповідального виконавця програми

Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки, затверджена ріш енням 27 сесії 7 скликання  
обласної Ради від 20 грудня 2017 року №  516
найменування програми, дата і номер ріш ення обласної Ради про її  затвердж ення

І. Виконання заходів і завдань Програми:

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації



№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/ 
напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/ 

напрям діяльності Запланований результат
1. Фінансова підтримка 

театрів
Формування та задоволення 
потреб населення в 
театральному мистецтві

Фінансова підтримка 
театрів

Формування та задоволення потреб населення в 
театральному мистецтві

2. Фінансова підтримка 
філармонії, художніх і 
музичних колективів, 
ансамблів, концертних 
організацій.

Задоволення культурно- 
мистецьких потреб 
населення, розвиток та 
популяризація 
професійного музичного 
мистецтва.

Фінансова підтримка 
філармонії, художніх і 
музичних колективів, 
ансамблів, концертних 
організацій

Задоволення культурно-мистецьких потреб 
населення, розвиток та популяризація професійного 
музичного мистецтва.

3. Виплата щорічних 
стипендій 
письменникам 
Вінниччини, митцям 
галузі культури

Моральна та матеріальна 
підтримка митців та 
творчих працівників 
області.

Виплата щорічних 
стипендій 
письменникам 
Вінниччини, митцям 
галузі культури

Впродовж 2018-2021 років стипендіатами стали 160 
митців, творчих працівників області, кращих 
студентів ВНЗ галузі культури.

4. Виплата щорічних 
премій
ім. С. Руданського, 
М. Коцюбинського,
М. Леонтовича

Вшанування пам’яті 
видатних земляків та 
популяризація їх творчості. 
Відзначення 
високохудожніх творів 
українських письменників, 
ґрунтовних праць у царині 
публіцистики і літературної 
критики, історії літератури, 
краєзнавства.
Сприяння розвитку 
професійного і 
аматорського мистецтва, 
народної творчості, 
пропаганди та збереження

Виплата щорічних премій 
ім. С. Руданського, 
М. Коцюбинського,
М. Леонтовича

За особистий внесок у розвиток української 
культури лауреатами мистецьких премій стали 35 
митців.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК



національної культурної 
спадщини шляхом 
матеріальної підтримки 
працівників культури і 
мистецтва, визнання 
особистого вкладу в 
розвиток української 
культури._____________

5. Реалізація обласної 
культурно-мистецької 
акції «Плеяда митців 
Вінниччини»

Підтримка, розвиток 
професійного та 
аматорського мистецтва, 
вшанування творчості 
провідних митців 
Вінниччини та відзначення 
їх багаторічної діяльності в 
галузі культури.

Підтримка, розвиток 
професійного та 
аматорського мистецтва, 
вшанування творчості 
провідних митців 
Вінниччини та 
відзначення їх 
багаторічної діяльності в 
галузі культури.________

Ознайомлення з творчим доробком та видатними 
досягненнями провідних митців Вінниччини, 
популяризація їх творчості.
В рамках реалізації акції В 2018-2022 роках 
проведено 41 мистецький захід з нагоди відзначення 
ювілеїв від дня народження митців та створення 
творчих колективів.

Обласний фестиваль 
національних культур 
«Подільські барви»

Відродження, збереження і 
розвиток національної 
культури та підтримки 
дружніх зв’язків між 
творчими національними 
колективами

Проведення обласного 
фестивалю національних 
культур «Подільські 
барви»

Захід відбувався в 2018 та 2022 роках. Концертну 
програму фестивалю представили 38 різножанрових 
творчих та тому числі 3 окремих виконавців.
Всього участь у заходах прийняли понад 350 осіб 
різних національностей.
Вінничани та гості міста мали нагоду ознайомитися з 
чеською, польською, єврейською, білоруською, 
грузинською, азербайджанською, німецькою та, 
ромською культурою.__________________________

Свято народного 
мистецтва «Великодня 
писанка»

Відродження прадавнього 
виду народного мистецтва 
писанкарства, залучення до 
написання писанки дітей та 
молоді, популяризація 
творчості майстрів- 
писанкарів.

Проведення свята 
народного мистецтва 
«Великодня писанка»

Свято народного мистецтва відбувалось в 2018-2019 
роках і сприяло розвитку традиційного народного 
мистецтва Вінниччини. В рамках проекту 
відбувались майстер-класи розпису за традиційними 
техніками написання писанки для понад тисячі 
вінничан та гостей області. Свої роботи представили 
понад 200 майстрів Вінниччини.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК



Всеукраїнське 
літературно-мистецьке 
свято сатири і гумору ім. 
С. Руданського

Вшанування пам’яті 
видатного українського 
письменника, громадського 
діяча, популяризації 
літературної творчості С. 
Руданського за участю 
письменників, фольклорних 
колективів, виконавців 
розмовного жанру

Всеукраїнське 
літературно-мистецьке 
свято сатири і гумору 
ім. С. Руданського

До участі у святкових заходах було запрошено понад 
60 гумористів з різних областей України, фольклорні 
колективи, майстри народного мистецтва.
В рамках заходу відбувалось вручення 
Всеукраїнської літератур-но-мистецької премії 
С. Руданського.

Фестиваль автентичних 
колективів на приз Гната 
Танцюри

Відзначення річниці від 
дня народження 
фольклориста Г. Танцюри, 
збереження і розвиток 
багатовікової пісенної 
спадщини українського 
народу, звернення до 
місцевих традицій 
фольклору рідного краю

Проведення фестивалю 
автентичних колективів 
на приз Гната Танцюри

Фестиваль проходив в 2018-2019 та 2021-2022 роках. 
Захід сприяв популяризації національної культурної 
спадщини Вінниччини в різних регіонах України, 
посиленню інтересу до традиційної української 
культури, розвитку аматорського мистецтва області. 
За 4 роки учасниками свята стали 138 колективів та 
окремих виконавців з Вінниччини та 14-ти областей 
України, професійні творчі колективи та понад 110 
майстрів декоративно-прикладного мистецтва з 
Вінниччини.

Обласне свято 
кобзарського мистецтва 
«Струни вічності»
В. Перепелюка з нагоди 
відзначення 108-ї річниці 
від дня народження 
кобзаря

Вшанування творчості та 
відзначення 108-ї річниці 
від дня народження 
кобзаря, нашого земляка 
Володимира Перепелюка, 
залучення юних кобзарів до 
розвитку бандурного 
мистецтва Вінниччини.

Проведення обласного 
свята кобзарського 
мистецтва «Струни 
вічності» В. Перепелюка 
з нагоди відзначення 108- 
ї річниці від дня 
народження кобзаря

Захід відбувався в 2018-2021 роках і сприяв 
популяризації бандурного мистецтва області.
В рамках свята проводились майстер-класи гри на 
бандурі за участю відомих бандуристів, заслужених 
артистів України.
У концертні програмі було задіяно понад 120 
творчих колективів та окремих виконавців, в тому 
числі 85 молодих бандуристів, учнів музичних та 
мистецьких шкіл області.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації



Культурно-мистецька 
акція «Мистецтво 
одного села»

Підтримка і розвиток 
культури та історії села, 
збереження і пропаганда 
декоративно-прикладного 
мистецтва, народних 
звичаїв, традицій

Організація та 
проведення культурно- 
мистецької акції 
«Мистецтво одного села»

У 2018-2020 та 2022 роках в м. Києві в 
Національному музеї літератури України 
представлено виставкові проекти 5 сіл Вінницької 
області. Зокрема с. Вільшанка Крижопільського та 
Рогізка Чечельницького районів, с. Жорнище 
Іллінецької міської ради, Воєводченці та Сказинці 
Могилів-Подільської територіальної громади.
В рамках проекту відбувається ознайомлення з 
історією, традиціями та звичаями сіл-учасників 
проекту, популяризація творчості народних майстрів 
та умільців сіл області.

Обласне свято 
національної кухні «Чим 
хата багата, тим й рада»

Підтримка та розвиток 
національної культури, 
відродження традицій, свят 
і обрядів, ознайомлення 
широкого загалу населення 
з кращими традиціями 
національної кухні та 
пропаганда здорового 
способу життя

Проведення обласного 
свята національної кухні 
«Чим хата багата, тим й 
рада»

Заходи було проведено 2018 та 2022 роках. 
Проведення свята сприяло популяризації творчості 
національних товариств Вінниччини. В рамках 
проекту презентовано українську, білоруську, 
грузинську, польську, ромську, єврейську, 
азербайджанську та німецьку гастро-культуру, 
традиції святкування Різдва різних національних 
культур, а також традиційне народне мистецтво 
притаманне національним меншинам, що 
проживають на Вінниччині.

Симпозіум народного 
малярства «Мальована 
хата»

Розвиток народного 
малярства Вінниччини

Організація та 
проведення симпозіуму 
народного малярства 
«Мальована хата»

Заходи відбувались в 2019 та 2022 роках. Проведення 
толоки сприяло розвитку професійних майстрів 
народного малярства, творчому становленню 
молодих умільців та збереженню традицій 
настінного розпису.
Народні майстри в межах проекту розмалювали хати 
та господарські будівлі автентичними народними 
мотивами.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації



Фестиваль народної 
творчості «Різдвяне 
диво»

Популяризації мистецтва, 
народного відродження 
традиційних свят та обрядів 
новорічно-різдвяного циклу 
на Вінниччині

Проведення фестивалю 
народної творчості 
«Різдвяне диво»

Фестиваль відбувався в 2019, 2021 та 2022 роках.
В заходах взяли участь понад 120 кращих 
фольклорно-етнографічних та музичних колективів.
В рамках святкувань відбулись виставки світлиць з 
обрядовими хлібами та стравами, виробами народних 
майстрів з районів області, що сприяло розвитку 
української національної культури, фольклорних і 
культурних набутків, відродженню традицій 
святкування Різдва в сучасних українських родинах.

Обласний фестиваль 
ромської культури 
«Девлеса ромале»

Реалізація заходів зі 
збереження, розвитку і 
популяризації культури 
національних меншин 
області.

Проведення обласного 
фестивалю ромської 
культури «Девлеса 
ромале»

Фестиваль проведено в 2019 році. Захід сприяв 
інтеграції ромської національної меншини в 
українське суспільство, розумінню і повазі до 
народних звичаїв та обрядів ромів, підтримці 
ромських аматорських колективів в реалізації 
творчих талантів.

Всеукраїнське свято 
народного мистецтва 
«Українська витинанка»

Реалізація заходів із 
розвитку і популяризації 
народного мистецтва

Проведення 
Всеукраїнського свята 
народного мистецтва 
«Українська витинанка»

В 2020-2021 роках на Вінниччині відбувалось 
Всеукраїнське свято народного мистецтва 
«Українська витинанка». Захід сприяв налагодженню 
творчих міжрегіональних творчих зав’язків та обміну 
досвідом між майстрами областей України.
В рамках проведених заходів організовано виставки 
робіт з витинанкарства, концертні програми за 
участю творчих колективів та окремих виконавців, 
майстер- класи.

Фестиваль «Світанки над 
Россю»

Популяризація народного 
фольклору відомої 
фольклористки Насті 
Присяжнюк

Проведення фестивалю 
«Світанки над Россю»

В м. Погребищі в 2019 та 2021 роках проведено 
фестиваль, який популяризував роль фольклору в 
формуванні національної культурної свідомості, 
збереженні національної культурної спадщини.

Обласний фестиваль 
народної творчості 
«Скарби Поділля»

Розвиток аматорського 
мистецтва та народної 
творчості

Проведення обласного 
фестивалю народної 
творчості «Скарби 
Поділля»

В 2019-2021 роках в рамках Програми реалізовано 
щорічний мистецький проект, який консолідує 
громади обласні навколо аматорського мистецтва та 
народної творчості, сприяє збереженню та 
налагодженню творчих зав’язків між громадами 
області та забезпечує відзначення Дня незалежності
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України на високому професійному рівні.

Підготовка і виданим 
культурологічного 
часопису «Світлиця».

Висвітлення культурно- 
мистецьких заходів, що 
проводяться в області, 
виставкова та видавнича 
діяльність, матеріали 
репертуарного та 
сценарного спрямування на 
допомогу працівникам 
культури області.

Підготовка і видання 
культурологічного 
часпису «Світлиця».

Щороку часопис «Світлиця» випускається тиражом в 
1000 примірників (70 сторінок).
Видання часопису стимулює працівників закладів 
культури до творчої діяльності, пошуку ефективних 
шляхів залучення населення до масової роботи та 
якісного культурно-мистецького обслуговування 
мешканців області.

Підготовка і видання 
довідника «Народні 
майстри Вінниччини»

Висвітлення творчості 
провідних майстрів та 
умільців з різних видів 
народного мистецтва 
області

Підготовка і видання 
довідника «Народні 
майстри Вінниччини»

В 2018 та 2021 роках видано інформаційний 
довідник, який інформує про майстрів області з 
різних видів народного мистецтва, їх творчий 
доробок та перспективи співпраці.

Видання книги «Народне 
мистецтво Вінниччини»

Популяризація 
традиційного народного 
мистецтва

Видання книги «Народна 
творчість Вінниччини»

В 2021 році здійснено підготовку та видання книги 
«Народна творчість Вінниччини».
Видання акумулювало в собі здобутки багаторічної 
діяльності колективу ОЦНТ, творчих колективів 
територіальних громад області, спрямованої на 
збереження традицій народного мистецтва, звичаєвої 
культури Поділля, пісенних надбань Вінниччини.

6. Проведення конкурсу 
«Подільська весна».

Підтримка творчої молоді, 
профорієнтація кращих 
учнів мистецьких шкіл.

Проведення конкурсу 
«Подільська весна».

Конкурс проходив в 2018-2021 роках. Проведення 
конкурсу сприяло підтримці обдарованих дітей, 
удосконаленню їх виконавської майстерності, 
розвитку вокального і музичного мистецтва на 
Вінниччині, популяризації вокальних і музичних 
творів українських та зарубіжних митців, вивченню 
і розповсюдженню досвіду роботи провідних 
викладачів мистецьких шкіл. Зароки проведення 
учасниками конкурсу стало понад 250 юних
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музикантів Вінниччини.

Музичний фестиваль 
«День українського 
баяна і акордеона»

Збереження та розвиток 
національних традицій, 
виявлення та підтримка 
молодих талантів, 
підвищення викладацького 
рівня

Організація та 
проведення музичного 
фестивалю «День 
українського баяна і 
акордеона»

Проведення в 2018-2021 роках музичного фестивалю 
сприяло розвитку музичного виконавства на 
Вінниччині, підтримці творчої молоді, 
профорієнтаційній роботі щодо кращих учнів 
мистецьких шкіл області, популяризації українського 
баяно-акардеонного мистецтва.

Мистецький проект 
«Молоді виконавці» 
Вінниччини

Сприяння розвитку 
музичного виконавства на 
Вінниччині Підвищення 
викладацького рівня

Організація та 
проведення мистецького 
проекту «Молоді 
виконавці» Вінниччини

Проект, який реалізовувався в 2018-2021 роках 
сприяв розвитку музичного виконавства та 
підвищенню професійного рівня викладацького 
складу Вінницького фахового коледжу мистецтв.

Фестиваль хорового 
мистецтва «Співає 
Поділля Леонтовича»

Збереження національних 
традицій, підтримка 
молодих талантів

Фестиваль хорового 
мистецтва «Співає 
Поділля Леонтовича»

Збереження національних традицій, підтримка 
молодих талантів

Проведення наукової- 
практичної конференції: 
«Інфраструктура 
закладів культури: стан, 
тенденції розвитку в 
умовах
децентралізації»

Підвищення професійного 
рівня працівників культури 
області

Проведення 
наукової практичної 
конференції:
«Інфраструктура закладів 
культури: стан , тенденції 
розвитку в умовах 
децентралізації»

Підвищення професійного рівня працівників 
культури області
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Сприяння участі 
талановитих студентів та 
викладачів у 
всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, 
фестивалях, 
конференціях

Матеріальна підтримка 
студентів та викладачів

Сприяння участі 
талановитих студентів та 
викладачів у 
всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, 
фестивалях, 
конференціях

Підвищення виконавського рівня студентів та 
викладачів ВНЗ галузі культури області, сприяння 
становленню професійної сценічної майстерності. 
Впродовж 2018-2021 років участь у конкурсах і 
фестивалях різних рівнів взяло понад 100 молодих 
виконавців області.

7 Молодіжний 
етнофестиваль 
«Калинові мости»

Збереження і розвиток 
українських народних 
традицій, звичаїв, обрядів. - 
Активізація пошукової 
роботи надбань 
національного етносу, 
фольклористики та 
створення на їх основі 
кращих зразків сучасного 
мистецтва.
Популяризація народного 
мистецтва серед 
студентської молоді 
навчальних закладів 
культури та освіти І-ІУ 
рівнів акредитації.

Проведення молодіжного 
етнофестивалю 
«Калинові мости»

Проведення фестивалю в 2018-2021 роках 
забезпечило сталий розвиток фестивального руху 
області, збереження і розвиток українських народних 
традицій, звичаїв, обрядів, активізувало пошукову 
роботу надбань національного етносу, 
фольклористики та створення на їх основі кращих 
зразків сучасного мистецтва, популяризацію 
народного мистецтва серед студентської молоді 
навчальних закладів культури та освіти І-IV рівнів 
акредитації.

8 Поверхневі (георадарні) 
дослідження ставки 
«Вервольф»

Якісне представлення 
музею та регіону у 
світовому інформаційному 
просторі

Поверхневі (георадарні) 
дослідження ставки 
«Вервольф»

Дослідження проводились у два етапи. Методи 
дослідження - мобільна технологія геофізичних 
досліджень, що включає метод частотно-резонансної 
обробки та інтерпретації (декодування) даних ДЗЗ 
(супутникових знімків і фотознімків) і наземні 
геоелектричні методи вертикального 
електрорезонансного зондування (ВЕРЗ).
На І етапі робіт виконано частково-резонансну 
обробку знімків окремих ділянок, що дало 
можливість констатувати наявність на території 
ставки підземних споруд, заповнених повітрям та
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рідиною. А дослідження 2019 р., виконані методом 
вертикального електрорезонансного зондування в 
реальних польових умовах (II етап) дали можливість 
виявити і оконтурити «рукотворний об’єкт», як його 
визначили науковці.

Видання наукового 
збірника за матеріалами 
науково-практично 
конференції до 100-річчя 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Видання наукового 
збірника за матеріалами 
науково-практично 
конференції до 100-річчя 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею

В 2020 році на базі Вінницького обласного 
краєзнавчого музею проведено Міжнародну науково- 
практичну конференцію «Вінницькому обласному 
краєзнавчому музею -  100 років». За результатами 
якої видано науковий збірник.

Проведення науково- 
практичних конференцій 
та видання рекламних 
буклетів, каталогів, 
путівників

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Проведення науково- 
практичних конференцій 
та видання рекламних 
буклетів, каталогів, 
путівників

В 2018 році проведено Міжнародну науково- 
практичну конференцію «Вінницькому обласному 
краєзнавчому музею - 100 років». Участь у 
конференції взяли 60 істориків, краєзнавців, 
музейних працівників.

Підготовка та видання 
двотомного альбому д о 
100-річчя Вінницького 
обласного краєзнавчого 
музею

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Видання наукового 
збірника за матеріалами 
науково-практично 
конференції до 100-річчя 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею

Підготовлено та видано двомовний альбом 
«Вінницький обласний краєзнавчий музей. 100 
років».
Тираж видання - 500 примірників, 340 сторінок. 
Знайомить читача з історією закладу та формування 
його фондової збірки, досвідом експозиційної, 
виставкової, науково-дослідницької та освітньої 
роботи. Презентує природничі, археологічні, 
етнографічні, історичні та мистецькі цінності з 
колекції музею.

Підготовка і друк II та III 
томів науково- 
популярного видання 
«Вінниця у спогадах»

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Підготовка і друк II та III 
томів науково- 
популярного видання 
«Вінниця у спогадах»

У 2019-2020 роках завершено роботу над 
матеріалами, тритомного збірника та віддруковано 
примірники книги. Видання багато проілюстровані 
світлинами, поштовими листівками, малюнками і 
документами з музейних, архівних та приватних 
колекцій (загалом понад 1200 ілюстрацій).
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Путівник «Музей 
композитора Миколи 
Леонтовича» (до 145-ої 
річниці від дня 
народження )

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Видання путівника 
«Музей композитора 
Миколи Леонтовича» (до 
145-ої річниці від дня 
народження )

Підготовлено матеріали та видано путівник «Музей 
композитора Миколи Леонтовича» (до 145-ої річниці 
від дня народження)

Створення у рамках між 
музейного обміну 
виставки (Зброя та 
військове спорядження: 
від давнини до 
сучасності» з колекції 
Національного музею 
історії України та 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Створення у рамках між 
музейного обміну 
виставки (Зброя та 
військове спорядження: 
від давнини до 
сучасності» з колекції 
Національного музею 
історії України та 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею

Виставка "Зброя та військове спорядження: від 
давнини до сучасності", репрезентувала раритетну 
зброю та військове спорядження з фондових зібрань 
Національного музею історії України (288 предметів) 
та Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Альбом «Визначні 
пам’ятки Вінниччини»

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Підготовлено 
перевидання та 
надруковано альбом 
«Визначні Вінниччини»

Альбом «Визначні пам’ятки Вінниччини» яскраво 
висвітлив пізнавальні й туристичні пам’ятки 
Вінниччини, які розповідають про славне історичне 
минуле краю. Альбом викликав інтерес у 
громадськості міста, області, гостей із різних регіонів 
України та зарубіжжя, тому 2 рази здійснено 
перевидання. Наразі видання не втратило своєї 
актуальності, проте виникла необхідність внести 
низку змін та доповнень та більш яскраво висвітлити 
сторінки сучасної історії України.

9 Пленер «Кращий 
художник/The best artist»

Презентація на Поділлі 
кращих зразків 
міжнародного сучасного 
художнього мистецтва. 
Виявлення, підтримка та 
заохочення до творчості 
обдарованих митців 
України та інших країн 
світу, створення гідних

Проведення IV та V 
Міжнародного 
мистецького пленеру 
«Кращий художник/The 
best artist»

Проведено IV та V Міжнародний мистецький пленер 
«Кращий художник/The best artist». В рамках проекту 
пройшли виставки учасників пленеру в закладах 
культури області.
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умов для їх самореалізації.
10 Проведення культурно- 

мистецького проекту 
«Шляхами тканої Буші»

Охорона та популяризація 
елементів нематеріальної 
культурної спадщини на 
Вінниччині (ткацтво, 
вишивка, гастроспадщина). 
Відродження ткацького 
ремесла в регіоні, обмін 
досвідом між майстрами 
інших регіонів України, 
покращення туристичної 
привабливості та 
поповнення фондів 
заповідника.

Проведення культурно- 
мистецького проекту 
«Шляхами тканої Буші»

Проведено культурно-мистецький проект «Шляхами 
тканої Буші» в 2020-2021 роках. В рамках проекту 
створено унікальний килим «Код НА», в якому 
відтворено символіку різних регіонів України як 
символ єднання та згуртованості українців. 
Проведено навчання з ткацької майстерності.

Відзначення 365-річчя 
оброни Буші.

Вивчення історичного 
минулого, створення 
конкурентоспроможного 
туристичного продукт

Організація та 
відзначення 365-річчя 
оброни Буші.

Проведено Всеукраїнську історико-краєзнавчу 
конференцію «Буша: славетні сторінки історії». 
Конференція присвячена 365-ї річниці оборони Буші. 
Конференція відбулась за участю більше 30 
науковців, істориків, краєзнавців. Її результатами 
стали популяризація історії Буші, більш глибоке 
розуміння історичних процесів Національно 
визвольної війни 17 ст., знайомство з реальними 
персоналіями минулого та в їх внесок в сучасність та 
майбутнє. За матеріалами конференції видано 
збірник матеріалів.

Проведення 
Всеукраїнського 
фестивалю майстрів 
народної творчості 
«Бушанська пектораль»

Відродження, збереження і 
розвиток національної 
культури. Збільшення 
туристичної привабливості 
с. Буші та регіону в цілому. 
Збільшення кількості 
туристів, збереження та 
популяризація народного 
мистецтва.

Всеукраїнський 
фестиваль майстрів 
народної творчості 
«Бушанська пектораль»- 
низка фестивалів з різних 
напрямків народної 
творчості. У 2018 році він 
складався з міжнародного 
культуро логі чного

В 2018-2021 роках участь у фестивалі взяло 80 
художників, гончарів, каменотесів. Результатами 
роботи учасників фестивалю стало проведення 
більше 300 різноманітних майстер-класів з різних 
видів народного мистецтва, виготовлено понад 
сотню керамічних виробів, які поповнили фондові 
колекції заповідника та музеїв області. 6 кам’яних 
скульптур виготовлених в рамках фестивалю 
прикрасили Вінницький обласний академічний театр
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фестивалю «Мальована 
хата» тема «Навіяне 
душею» та IV 
Всеукраїнського пленеру 
гончарів « Магічна 
глина» тема «Трипільське 
світобачення»

ляльок. Будинки розписані художниками стали 
окрасою Буші, що значно покращило туристичний 
потік.

Проведення
Всеукраїнського пленеру 
скульпторів-каменотесів 
«Подільський оберіг»

Популяризація 
каменотесного ремесла та 
відродження давніх 
традицій регіону. 
Туристична привабливість 
історико-культурного 
заповідника «Буша» та 
збільшення чисельності 
туристів.

Організація та 
проведення 
Всеукраїнського 
фестивалю майстрів- 
каменотесів 
«Подільський оберіг»

У 2018-2021 роках проведено Всеукраїнський 
фестиваль майстрів-каменотесів «Подільський 
оберіг», під час якого виготовлено 21 скульптуру на 
теми «Воїни світла», «Борці за Незалежність» та ін. 
для Алеї Незалежності історико-культурного 
заповідника «Буша» та погруддя М. Старицького, яке 
стало окрасою головної площі с. Буша. Учасники 
заходів ознайомились з каменотесною майстерністю 
регіону Східного Поділля. Пленери сприяли 
покращенню туристичної привабливості регіону.

11 Створення та 
модернізація луеЬ-сайтів 
бібліотечних закладів

Якісне представлення 
бібліотеки та регіону у 
світовому інформаційному 
просторі.

Створення та 
модернізація \уеЬ-сайтів 
обласних бібліотек

Впродовж 2018-2020 років модернізовано \уеЬ-сайт 
ОУНБ ім. К.Тімірязєва. Зокрема удосконалено пошук 
оцифрованих документів в електронній бібліотеці за 
розділами: «Рідкісні та цінні видання», «Видання 
бібліотеки», «Краєзнавча Вінниччина». Здійснено 
роботу з модернізації веб-сайту з налаштування 
версії для людей з інвалідністю по зору.
Розроблено сайт обласної бібліотеки для юнацтва, 
сформовано структуру та визначено матеріали ля 
наповнення.
Розробку сайту обласної дитячої бібліотеки ім. І.Я. 
Франка припинено в зв’язку із ліквідацією закладу.

Проведення науково- 
дослідницької роботи 3 
питань формування, 
використання та 
збереження

Раціональне використання 
коштів на поповнення 
бібліотечного фонду, 
виявлення літератури з 
метою створення

Проведення науково- 
дослідницької роботи 3 
питань формування, 
використання та 
збереження бібліотечного

В 2018 році проведено науково-дослідницьку роботу 
і передано до друку каталог «Стародруки XVII ст. 
відділу рідкісних і цінних видань.
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бібліотечного фонду книжкових колекцій. фонду.
Проведення краєзнавчої 
науково-практичної 
конференції «Василь. 
Стус- велетень 
нескореного духу»

Поглиблення наукових 
досліджень про регіон та 
використання їх результатів 
у практичній діяльності

Проведення краєзнавчих 
науково-практичних 
конференцій присвячених 
життєвому та творчому 
шляхові Василя Стуса

В 2018 році проведено науково-практичну 
конференцію у форматі Стусівських читань на тему 
«Велетень нескореного духу» (до 80-річчя від дня 
народження українського поета, Героя України B.C. 
Стуса).
Підготовлено мультимедійне електронне видання 
«Василь Стус: величний і вічний» (до 80-річчя від 
дня народження).
В 2019 році проведено науково-практичну 
конференцію «Світ міниться - і проростає слово» до 
81-ї річниці від дня народження.
16 січня проведено науково-практичну конференцію 
«Слово поета: від земного до вічного» Фонд 
бібліотеки збагатився презентованими книгами за 
тематикою Конференції.

Проведення краєзнавчої 
науково-практичної 
конференції «Усна 
історія як важлива 
складова краєзнавчої 
діяльності»

Поглиблення наукових 
досліджень про регіон та 
використання їх результатів 
у практичній діяльності

Проведення краєзнавчих 
науково-практичних 
конференцій «Усна 
історія як важлива 
складова краєзнавчої 
діяльності»

У 2018 році проведено VI Міжнародну науково- 
практичну конференцію «Усна історія: теорія, метод, 
джерело».

В рамках заходу було представлено 
результати наукових досліджень, в т.ч. й вінницьких 
краєзнавців і дослідників, за тематикою:

- усна історія в Україні: досвід, перспективи,
- джерельна база усної історії,
- радянська та пострадянська доба в усній 

історії,
- відтворення особистості через усноісторичні 

дослідження на прикладі долі В. Стуса,
- наративи постреволюційного та воєнного 

сьогодення: суспільні виклики та можливості,
- життєві історії внутрішньо переміщених осіб,
- особистості в усно історичних дослідженнях. 

За результатами проведення Конференції
створено електронну базу даних, матеріали якої
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використовуються дослідниками й краєзнавцями у 
науково-практичній діяльності.
Матеріали Конференції в електронному вигляді 
розміщено на веб-сайті бібліотеки -  
httD://www.librarv. vn.ua/Dublications/2018/Konferentsia 
-2018.html.

Фонд бібліотеки збагатився презентованими 
книгами за тематикою Конференції. Видано збірник 
друкованих матеріалів Конференції.

У 2020 році проведено VII Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Усна історія: 
теорія і практика досліджень на сучасному етапі» в 
онлайн-форматі на платформі для відеоконференцій 
ZOOM. Підготовлено матеріали конференції в 
електронному вигляді. Фонд бібліотеки поповнився 
презентованими книгами за тематикою Конференції.

Проведення краєзнавчої 
науково-практичної 
конференції «Бібліотека 
в умовах сучасності і 
конструювання 
майбутнього»

Поглиблення наукових 
досліджень про регіон та 
використання їх результатів 
у практичній діяльності

Проведення краєзнавчих 
науково-практичних 
конференцій «Бібліотека 
в умовах сучасності і 
конструювання 
майбутнього»

В 2019 році проведено II науково-практичну 
конференцію «Бібліотека в умовах сучасності і 
конструювання майбутнього».
Понад ЗО наукових доповідей та повідомлень 
вміщено на електронний диск з матеріалами науково- 
практичної конференції.
Фонд бібліотеки збагатився презентованими 
виданнями за тематикою конференції.

12 Обласний конкурс 
патріотичного вірша «3 
Україною в серці»

Підтримка обдарованої 
молоді, виявлення 
обдарованих дітей та 
підлітків, створення умов 
для їх самореалізації

Організація і проведення 
обласного конкурсу 
патріотичного вірша «3 
Україною в серці»

За звітній період к конкурсі брала участь учнівська, 
студентська та працююча молодь області. Понад 120 
учасників представляли на розгляд власну поезію 
(2019-2022 роках відеозапис власного вірша). До 
участі приймалися поетичні твори, написані 
українською мовою, що відповідали тематиці 
конкурсу та висвітлювали тему патріотизму, любові 
до своєї Батьківщини,

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК

http://www.librarv.vn.ua/Dublications/2018/Konferentsia


Конкурс молодіжної 
творчості «Наша рідна 
земля Україною зветься»

Підтримка обдарованої 
молоді, виявлення 
обдарованих дітей та 
підлітків, створення умов 
для їх самореалізації

Організація і проведення 
конкурсу молодіжної 
творчості «Наша рідна 
земля Україною зветься»

Конкурс проводився як творче змагання учнівської, 
студентської та працюючої молоді Вінниччини віком 
від 15 до ЗО років у 2-х номінаціях: “поезія” та 
“проза”. Учасниками конкурсу з 2018 по 2022 роки 
стали понад 400 учасників з усіх регіонів Вінницької 
області.

13 Обласний семінар 
«Форми соціокультурної 
діяльності в контексті 
організації сімейного 
дозвілля»

Покращення бібліотечного 
обслуговування жителів 
області

Обласний семінар 
«Форми соціокультурної 
діяльності в контексті 
організації сімейного 
дозвілля»

У 2019 році проведено обласний семінар 
бібліотечних працівників . Учасниками семінару 
стали 27 бібліотечних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
Вінниччини. Семінар мав на меті визначити нові 
пріоритети і вимоги щодо функцій бібліотеки, як 
закладу освіти та її технологічного наповнення; 
сучасні аспекти організації право-виховної роботи в 
бібліотеках; застосування сучасних комп’ютерних 
технологій в інформаційно-бібліотечному супроводі 
освітнього процесу.

Проведення конкурсів 
дитячої творчості, 
літературних та 
лялькових вистав, 
забезпечення гурткової 
роботи

Підтримка обдарованої 
молоді, виявлення 
обдарованих дітей та 
підлітків, створення умов 
для їх самореалізації

Проведення конкурсів 
дитячої творчості, 
літературних та 
лялькових вистав, 
забезпечення гурткової 
роботи

Створено умови для виявлення обдарованості дітей 
та молоді, надані можливості для їх самореалізації.

«Новорічні мандри 
казкових героїв» 
(театралізований захід)

Залучення дітей та молоді 
до масових заходів в світі 
книги

Проведення
театралізованого заходу 
«Новорічні мандри 
казкових героїв»

У 2018-2019 роках проведено новорічні дитячі 
театралізовані заходи до яких залучено понад 400 
дітей та молоді.

14 Проведення Обласного 
фестиваль-конкурсу 
аматорського кіно 
«Кінометр»

Виявлення нових імен 
талановитих кіноаматорів

Проведення обласного 
фестивалю-конкурсу 
аматорського кіно 
«Клінометр»

Виявлення нових імен талановитих кіноаматорів, 
розвиток та популяризація кращих зразків кіно 
аматорства на Вінниччині, привернення уваги 
громадськості до гострих соціальних проблем. 
Проект реалізовано в 2021-2022 роках.
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Відзначення на 
Вінниччині 29-ї річниці 
незалежності України

Відзначення на Вінниччині 
29-ї річниці незалежності 
України

Відзначення на 
Вінниччині 29-ї річниці 
незалежності України

У 2020 році проведено цикл заходів на відзначення 
29-ї річниці незалежності України. Проект об’єднав 
громади обласні навколо аматорського мистецтва та 
народної творчості, сприяв збереженню та 
налагодженню творчих зав’язків між громадами 
області та забезпечував відзначення Дня 
незалежності України на високому професійному 
рівні.

Відзначення на 
Вінниччині Дня 
українського кіно

Відзначення свята 
працівників кінематографії 
України

Відзначення на 
Вінниччині Дня 
українського кіно

У 2020 році проведено низку заходів на відзначення 
Дня українського кіно, під час яких було привернуто 
увагу до проблем галузі кінопрокату та 
кінематографії області та відзначено кращих 
працівників мережі кіно-відеопрокату.

Культурно-мистецький 
проект «ART PALAS Е»

Проведення культурно- 
мистецького проекту «ART 
PALAS Е»

Організація та 
проведення культурно- 
мистецького проекту 
«ART PALASE»

Культурно-мистецький проект «ART PALASE» 
проведений в 2020 році сприяв збереженню пам’яток 
культурної спадщини області, розвитку культурного 
туризму, здійснював культурно-просвітницьку місію 
щодо формування єдиної української нації.

Відзначення 
Всеукраїнського дня 
працівників культури та 
майстрів народного 
мистецтва

Вшанування працівниці 
закладів культури області 
та майстрів народного 
мистецтва області

Організація та 
проведення 
Всеукраїнського дня 
працівників культури та 
майстрів народного 
мистецтва

Вшанування працівниці закладів культури та 
майстрів народного мистецтва, відзначення їх 
вагомого внеску в соціально-економічний розвиток 
області та активну культурно-просвітницьку 
діяльність. Проект реалізовано в 2020-2022році.

Культурно-мистецький 
проект «Хорові асамблеї 
Леонтовича»

Розвиток хорового 
мистецтва Вінниччини

Культурно-мистецький 
проект «Хорові асамблеї 
Леонтовича»

Розвиток хорового мистецтва на Вінниччині, 
розвиток мистецьких зав’язків між регіонами 
України. Проект реалізовано в 2021- 2022 роках

Культурно-мистецький 
проект «ДУХ»

Відзначення Всесвітнього 
Дня Української Хустки

Культурно-мистецький 
проект «ДУХ»

Збереження традиційного українського костюму, 
популяризація хустки, як символу культурного коду 
української нації. Проект реалізовано в 2021 році.

Святковий культурно- 
мистецький захід з

Проведення культурно- 
мистецького заходу з

Проведення святкового 
культурно-мистецького

Реалізовано мистецький захід, який привернув увагу 
до проблем жіноцтва та їх визначної ролі в розвитку

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК



нагоди відзначення 
Міжнародного дня прав 
жінок і миру.

нагоди відзначення 
Міжнародного дня прав 
жінок і миру.

заходу з нагоди 
відзначення
Міжнародного дня прав 
жінок і миру.

українського суспільства. Захід реалізовано в 2021 
році.

Обласна культурно- 
мистецька акція 
«Людина року»

Вшанування видатних і 
талановитих особистостей 
області

Проведення обласної 
культурно-мистецька 
акція «Людина року»

Вшанування видатних і талановитих особистостей, 
відзначення інтелектуальної та професійної еліти 
області, нагородження переможців за найбільш 
вагомі професійні досягнення в управлінській, 
економічній, соціальній, культурній, науковій та 
громадсько-політичній діяльності. Проект відбувся в 
2021 році.

Цикл заходів до річниці 
аварії на ЧАЕС

Вшанування подвигу 
ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС

Проведення циклу 
заходів до річниці аварії 
наЧАЕС

До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 
проведено Обласний форум учасників ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС. Під час форуму 
відбулось погашення ювілейних марки та конверта. 
Відбувся вечір спогадів учасників ліквідації аварії на 
ЧАЕС «Люди калинової долі».
Відбулась презентація книги Михайла Ястремського 
«Шлях у 25 років: хроніка подій, імена, спогади». 
Відбулось відкриття Обласної естафети пам'яті 
«Чорнобильська трагедія: подвиг, пам'ять, 
майбутнє».

Всеукраїнський 
мистецький пленер 
«Обереги»

Підтримка митців області, 
популяризація 
образотворчого мистецтва

Проведення 
Всеукраїнського 
мистецького пленеру 
«Обереги»

У 2021 році відбувся мистецький проект «Обереги», 
який покликаний підтримати найкращих митців, щоб 
дати їм можливість на своїх полотнах не тільки 
показати красу нашої землі, але архітектуру, народні 
традиції і культуру. Тому головний меседж 
цьогорічного творчого пленеру «Відтворюємо 
Вінниччину»

Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс для 
дітей та молоді з 
обмеженими 
можливостями «Золотий

Створення платформи для 
реалізації пісенних талантів 
дітей та молоді з 
функціональними 
обмеженнями

Проведення 
Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу для 
дітей та молоді з 
обмеженими

Створення платформи для реалізації пісенних 
талантів дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями, сприяння самоствердженню дітей та 
молоді з інвалідністю та інтеграції їх в суспільство.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК
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птах» можливостями «Золотий 
птах»

Проведення урочистих 
заходів з відзначення на 
Вінниччині 25-ї річниці 
Конституції України

Відзначення 25-ї річниці 
Конституції України

Проведення урочистих 
заходів з відзначення на 
Вінниччині 25-ї річниці 
Конституції України

Відзначення 25-ї річниці Конституції України, 
нагородження Почесними грамотами обласної 
державної адміністрації та обласної Ради.

Культурно-мистецька 
акція «Щедрик -  мелодія 
Вінниччини»

Розвиток хорового 
мистецтва на Вінниччині, 
популяризації творчої 
спадщини М. Леонтовича

Проведення культурно- 
мистецької акція 
«Щедрик -  мелодія 
Вінниччини»

Розвиток хорового мистецтва на Вінниччині, 
популяризації творчої спадщини М. Леонтовича. 
Захід відбувся в м. Тульчин в 2021 році, під час 
проведення якого встановлено рекорд України з 
наймасовішого виконання «Щедрика» 
М.Леонтовича.

Обласний фестиваль 
«Малин аФест»

Розвиток і збереження 
традицій народного 
мистецтва

Проведення обласного
фестивалю
«МалинаФест»

Розвиток і збереження традицій народного 
мистецтва, залучення населення до занять фізичною 
культурою та спортом, організація активного 
дозвілля молоді. Захід відбувся у с. Чернятин 
Северинівської ТГ Жмеринського району, який 
увійшов до Плеяди культурно-мистецьких заходів, 
приурочених до 30-річчя Незалежності України. Під 
час фестивалю було зафіксовано рекорд України з 
випікання найбільшого малинового пирога.

Міжнародний фестиваль 
звичаєвої культури 
«Живий Вогонь»

Розвиток і збереження 
традицій народного 
мистецтва на Вінниччині

Проведення 
Міжнародного 
фестивалю звичаєвої 
культури «Живий 
Вогонь»

Розвиток і збереження традицій народного мистецтва 
на Вінниччині. Свято української прадавньої та 
сучасної культури, купальських звичаїв та традицій.
В рамках свята відбулись змагання козацьких 
осередків з усієї України, розваги, частування 
традиційними українськими стравами, автентична 
музика, живий народний спів, фольклорні колективи, 
видобування вогню.

Обласний культурно- 
мистецький проект 
«Музика понад часом»

Популяризація світової та 
української класичної 
музики, формування 
суспільних мистецьких 
смаків.

Проведення обласного 
культурно-мистецького 
проекту «Музика понад 
часом»

Популяризація світової та української класичної 
музики, формування суспільних мистецьких смаків. 
Культурно-мистецький проект відбувся до 30-ї 
річниці Незалежності України в м. Хмільник.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК
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Обласний культурно- 
мистецький проект «Ти у 
мене єдина»

Відзначення 30-річчя 
Незалежності України

Проведення обласного 
культурно-мистецького 
проекту «Ти у мене 
єдина»

Відзначення 30-річчя Незалежності України

Молодіжний фестиваль 
«Покоління незалежних»

Відзначення ЗО- річчя 
Незалежності України, 
розвиток та популяризація 
сучасних молодіжних 
гуртів та окремих 
виконавців, формування 
суспільних мистецьких 
самців, збереження 
традицій народного 
мистецтва

Проведення молодіжного 
фестивалю «Покоління 
незалежних»

Розвиток та популяризація сучасних молодіжних 
гуртів та окремих виконавців, формування 
суспільних мистецьких самців, збереження традицій 
народного мистецтва.
Молодіжний фестиваль «Покоління незалежних» 
завершив плеяду заходів присвячену 30-й річниці 
Незалежності України

Відзначення Дня 
Єднання

Відзначення Дня Єднання Відзначення Дня Єднання Проведено урочистості з нагоди відзначення Дня 
Єднання на Замковій горі м. Вінниця

Мистецький проект 
«United orchestra 
Vinnytsia/Mariupol»

Популяризація класичного 
мистецтва

Мистецький проект 
«United orchestra 
V innytsia/Mariupol»

Популяризація класичного мистецтва, відзначення 
Міжнародного Дня музики і відкриття 85 
концертного сезону «Об’єднаний оркестр»

Всеукраїнський 
патріотично-мистецький 
проект «Армія з 
народом»

Популяризація класичного 
мистецтва, підняття 
бойового духу військових

Популяризація класичного мистецтва, підняття 
бойового духу військових, зміцнення морально- 
психологічного стану населення під час воєнних 
буднів.

1.15 Міжнародний фестиваль
«VINNYTSIA
JAZZFEST»

Формування іміджу регіону 
на міжнародному рівні

Проведення
міжнародного фестивалю
«VINNYTSIA
JAZZFEST»

Формування іміджу регіону на міжнародному рівні. 
В рамках проекту відбулась концертна програма 
Київського національного театру оперети мюзикл 
«Бал у Савойї» за участю кращих зірок світового 
джазу з 8 країн: України, Польщі, Південно
Африканської республіки, Ямайки, Ізраїлю, Австрії, 
Бельгії, Люксембургу

1.16 Міжнародний фестиваль 
лялькових театрів 
«Подільська лялька»

Підвищення якісного рівня 
мистецького 
обслуговування дітей, 
формування позитивного

Проведення 
Міжнародного 
фестивалю лялькових 
театрів «Подільська

Підвищення якісного рівня мистецького 
обслуговування дітей, формування позитивного 
іміджу регіону

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК



іміджу регіону лялька»
1.17 XVI Міжнародний 

фестиваль ім.
П. І. Чайковського та 
Н. Ф. фон Мекк та 
органної музики 
«Музика в
монастирських мурах».

Пропаганда класичного 
мистецтва, збереження 
мистецької спадщини, 
розвитку євроінтеграційних 
прагнень.

XVI Міжнародний 
фестиваль ім. П. І. 
Чайковського та Н. Ф. 
фон Мекк та органної 
музики «Музика в 
монастирських мурах».

Обмін культурно-мистецьким досвідом між 
професійними музикантами України та світу, 
популяризація національного та світового 
класичного музичного мистецтва. Відбулось 20 
концертів, обслуговано 8,4 тис осіб. Пропаганда 
сучасного музичного мистецтва, передусім 
українського, збереження мистецької спадщини, 
розвиток євроінтеграційних прагнень.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації БУНЯК
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2. Аналіз ви к о н ан н я  п о к азн и ків  та  пояснення щ одо їх ви кон ан н я:

№
з/п.

Показник Одиниця виміру Джерело інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердж еного 
програмою  (%)

1. П оказни ки  продукту:

В інницький  обласний  у к р аїн ськ и й  академ ія  ний 
м узично -  д р ам ати ч н и й  т еа тр  ім. М .К . С адовського

Кількість вистав одиниць План роботи 1500 1200 80%

Кількість нових постановок одиниць План роботи 25 21 84%

Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі) місць План театру 660 660 100%

Кількість глядачів -  усього в т .ч . : осіб
Кошторис по 

доходам і видаткам
516698 310220 60%

за  реалізованими квитками осіб
і\.иш і Орт- 1Ш

389780 223077 57%

безкоштовно осіб
Кошторис по 

доходам і видаткам 126918 87343 69%

Плановий валового доходу у тому числі: тис. грн.
ічиш іирИА, ІіО

115768,7 112995,0 98%
Плановий обсяг фінансової підтримки з коштів місцевих 
бюджетів

тис. грн. Рішення сесії 98768,7 109068,7 110%

Плановий обсяг доходів всього у тому числі: тис. грн
Кошторис по 

доходам і видаткам
9900,0 14226,3 140%

реалізація квитків у тому числі: тис. грн
Кошторис по 

доходам і видаткам
14703,2 12338,4 84%

виїзної/гастрольної діяльності тис. грн
Кошторис по 

доходам і видаткам
903,0 509,9 57%

Іищі доходи театру тис.грн.
Кошторис по 

доходам і видаткам
1968,7 1444,2 73%

Кількість реалізованих квитків шт.
Кошторис по 

доходам і видаткам
389780 310220 60%
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Вінницький обласний академічний театр ляльок

Кількість вистав одиниць
Кошторис по 

доходам і видаткам
2325 1608 69%

Кількість нових постановок одиниць План роботи 20 19 95%

Кількість глядачів - усього в т.ч.: осіб План роботи 184600 114807 62%

за реалізованими квитками осіб План роботи 166600 96146 58%

безкоштовно осіб План роботи 18000 18661 103%

Комерційна місткість згядачевих залів (на стаціонарі) осіб План театру 200 200 100%

Плановий обсяг валового доходу; в т.ч.: тис. гри. Кошторис 47266,8 46708,4 99%

плановий обсяг фінансової підтримки з коштів місцевих 
бюджетів

тис. грн. Кошторис 42881,8 43229,8 101%

плановий обсяг доходів тис. грн.
Кош торис по 

доходам і видаткам
4455,0 3479,0 78%

Із загального обсягу планових доходів -  реалізації квитків тис. грн.
Кош торис по 

доходам і видаткам
4455,0 3372,1 76%

Із загального обсягу планових доходів -  гастрольної 
діяльності

тис. грн. План роботи 210,0 302,3 144%

Кількість реалізованих квитків шт. План роботи 166600,0 96146,0 58%

Вінницька обласна філармонія ім. М .Д Л сонтовича

2 ^



Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі) місць План філармонії 430 430 10 0 %

Кількість слухачів -  усього в т.ч. : осіб
Кош торис по 

доходам і видаткам 447250 349320 7 8 %

за реалізованими квитками та по перерахуванню осіб
1\иШіЬ[Л10 Ііи

419600 310724 7 4 %

безкоштовно осіб
Кош торис ПО 

доходам і видаткам
16000 18439 1 1 5 %

Плановий обсяг валового доходу тис. грн.
і\ОШ ГОрИІГПІГ" '

118851,1 119347,2 1 01%
Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевих 
бюджетів

тис. грн.
Кош торис по 

доходам і видаткам 114783,3 112076,14 9 8 %

Плановий обсяг доходів всього у  тому числі: тис. грн
киППОрИСТОГ" '

10055 10688,1 1 06%
Із загального обсягу планових доходів-доходи від 
реалізації квитків та по перерахуванню

тис. грн
К ош торис по 

доходам і видаткам
7291,00 12666,00 1 73%

Із загального обсягу планових доходів- доходи від виїзної 
та гастрольної діяльності

тис. грн
Кош торис по 

доходам і видаткам
3637,00 3968,70 1 0 9 %

Із загального обсягу планових доходів-інші 
доходи(оренда,тощо)

тис. грн
Кош торис по 

доходам і видаткам
405,00 297,20 7 3 %

Кількість реалізованих квитків шт.
ічишіирис по

198745,00 133151,00 6 7 %

І.ЗКількість стипендіатів письменникам Вінниччини та 
персональні стипендії обласної Ради та  обласної державної 
адміністрації в галузі культури і мистецтв, вищих 
мистецьких навчальних закладів Вінницького фахового 
коледжу мистецтв ім. М .Д.Леонтовича, Тульчинського 
фахового коледжу культури.

Одиниць

Рішення ІЗ сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 20 
грудня 2016 року 

№240 «Про творчі 
стипендії 

письменникам 
Вінниччини та 

персональні стипендії 
обласної Ради та 

обласної державної 
адміністрації в галузі 
культури і мистецтв»

200 160 80%

Кількість степендіатів премій ім. Коцюбинського, 
Леонтовича, Руданського

Одиниць План заходів 46 35 76%

1.5 Кількість заходів (ОЦНТ) Одиниць План заходів 34 33 97%



1.7 Кількість заходів (Коледж Тульчин) Одиниць План заходів 5 3 60%

1.8 Кількість заходів (Краєзнавчий музей) Одиниць План заходів 6 4 100%

1.9 Кількість заходів (художній музей) Одиниць План заходів 2 2 100%

1.10 Кількість заходів (заповідник Буша) Одиниць План заходів 19 15 79%

1.11 Кількість заходів (Бібліотека ім.Отамановського) Одиниць План заходів 18 12 67%

1.12 Кількість заходів (Бібліотека юнацька) Одиниць План заходів 2 2 100%

1.13 Кількість заходів (Бібліотека дитяча) Одиниць План заходів 19 3 16%

1.14 Кількість заходів (Щ едрик) Одиниць План заходів 32 32 100%
1.15 Кількість заходів (Джазфест) Одиниць План заходів 1 І 100%
1.16 Кількість заходів (Лялька) Одиниць Плай заходів 1 1 100%

1.17 Кількість заходів (Фестиваль Чайковського) Одиниць План заходів 1 1 100%

2. П оказни ки  еф ективності:
и і і ш і щ и і ч и ї ї  УЛБ 1 І і ■ ■ І 3 IV! /VII ІУ.ІІІЧІ 1 »1

Середня кількість глядачів на одній виставі осіб Розрахункова 344 243 71%

Середня ціна одного квитка грн. Розрахункова 37,77 74,63 198%

В інницький  обласний академ ічн и й  театр  л я л ь о к

Середня ціна одного квитка грн. Розрахунково 27 40 148%

Середня кількість глядачів на одній виставі осіб Розрахунково 80 68 86%

В інни цька обласна ф іларм он ія  ім. М .Д .Л сонтовнча

Середня ціна одного квитка грн. Розрахунково 213 226 107%

Середня кількість слухачів на одному концерті осіб Розрахунково 37 45 122%

2.3 Середні витрати на одного стипендіата грн. Розрахунково 8725 8725 100%

Директор Департаменту  
гуманітарної політики 
обласної військової адміністрації Володимир БУН ЯК
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2.4 Середні витрати на одного 1 одержувача премії грн. Розрахунково 19971 19971 100%

2.5 Середні витрати на проведення одного заходу (ОЦІ-ІТ) грн. Розрахунково 58292 44187 76%

2.6 Середні витрати на проведення одного заходу (Коледж 
Вінниця)

грн. Розрахунково 87000 76825 88%

2.7 Середні витрати на проведення одного заходу (Коледж 
Тульчин)

грн. Розрахунково 58133 46950 81%

2.8 Середні витрати на проведення одного заходу 
(Краєзнавчий музей)

грн. Розрахунково 121750 113750 93%

2.9 Середні витрати па проведення одного заходу 
(Художній музей)

грн. Розрахунково 200000 199800 99,9%

2.10 Середні витрати на проведення одного заходу (Буша) грн. Розрахунково 72100 66401 92%

2.11 Середні витрати на проведення одного заходу 
(Бібліотека Отамановського)

грн. Розрахунково 15683 12266 97%

2.12 Середні витрати на проведення одного заходу 
(Ю нацька бібліотека)

грн. Розрахунково 20000 20000 100%

2.13 Середні витрати на проведення одного заходу (Дитяча 
бібліотека)

грн. Розрахунково 20717 20300 98%

2.14 Середні витрати на проведення одного заходу 
(Щ едрик)

грн. Розрахунково 6350000 3149366 50%

1.15 Середні витрати на проведення одного заходу 
(Джазфест)

грн. Розрахунково 150000 150000 100%

1.16 Середні витрати на проведення одного заходу 
(Лялька)

грн. Розрахунково 397900 397900 100%

2 .17 Середні витрати на проведення одного заходу 
(Чайковський)

грн. Розрахунково 200000 200000 100%

3. Показники якості
Вінницький обласний український академічний 
м у зи ч н о - япамагичиїїй тсатп ім. М.К. Садовського
Середня завантаженість залів на стаціонарі % Розрахунково 52 33 64%

Динаміка середньо завантаженості залів на стаціонарі в 
плановому періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 100 86 86%

Директор Департаменту
гуманітарної політики
обласної військової адміністрації Володимир БУІІЯК



Відсоток фінансової підтримки за рахунок бюджетів в 
обсязі валового доходу

% Розрахунково 160 190 119%

Дольова участь в будівництві житла для працівників 
театру

% Розрахунково 2 2 100%

Вінницький обласний академічний театр ляльок
Середня завантаженість залів на стаціонарі % Розрахунково 71 53 75%
Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в 
плановому періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 94 95 101%

Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному 
спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

% Розрахунково 92 115 125%

Відсоток фінансової підтримки за рахунок бюджетів в 
обсязі валового доходу

% Розрахунково 93 ПО 118%

Вінницька обласна філармонія ім. М .ДЛ сонтовича
Середня завантаженість залів на стаціонарі % Розрахунково 53 69 130%
Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в 
плановому періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 100 99 9 9 %

Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному 
спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного 
показника

% Розрахунково 100 93 9 3 %

3.3 Динаміка збільшення кількості стипендіатів у 
плановому періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 100 100 100%

3.3 Динаміка збільшення кількості стипендіатів у 
плановому періоді відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 100 100 100%

3.5 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 76 76%



3.7 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 82 82%

3.8 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 75 75%

3.9 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 100 100%

3.10 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 85 85%

3.11 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 82 82%

3.12 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 85 100%

3.13 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 48 88%

3.14 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 100 100%

3.15 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 100 100%

3.16 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 100 100%,

3.17 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 
періоді відповідно до фактичного показника попереднього 
періоду

% Розрахунково 100 100 100%

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і 
тим, що затверджені програмою ( по кожному показнику)

Розбіжність виконання показників виникла через карантинні обмеження та війну в Україні.

Директор Департаменту
гуманітарної політики
обласної військової адміністрації



3. Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1. додаткових заходів не передбачених програмою.

Протягом періоду дії Програми органами управління галуззю культури обласної держ авної адміністрації 
організовано та проведено 814 культурно-мистецьких заходів, з яких 310 у форматі онлайн спрямованих на збереж ення 
і розвиток українських народних традицій, звичаїв, обрядів та  сучасного мистецтва. Серед них: 8 міжнародних, 13 
всеукраїнських, 147 обласних, в т. ч. 96 виставок декоративно-прикладного мистецтва, 106 семінарів-практикумів, 
круглих столів, конференцій та майстер-класів за участі більше 4,1 тис творчих колективів, окремих виконавців, 
майстрів народного мистецтва, бібліотечних, музейних працівників, викладачів мистецьких шкіл. Кількість відвідувачів 
цих заходів складає понад 210,0 тис мешканців області та понад 200,0 тис. переглядів у соціальних мережах. 
Вищезазначені заходи не увійшли до Програми, а їх фінансування здійснювалось з інших джерел.

3.2. стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у 
відповідному періоді.

Загалом з 2018 по 2022 роки обсяг коштів з обласного бюджету, передбачений на реалізацію  заходів програми 
становить 337815 тис грн, виділено та використано коштів обласного бюджету 228^57 тис. грн, щ о становить 68%  від

3.3. результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки  
результативності реалізації плану заходів з їх  прогнозованим значенням у відповідному періоді.

Загалом за період реалізації Програми залучено понад 2 мільйони людей до участі в культурно-мистецьких 
заходах, забезпечено необхідні умови для збереження і розвитку українських народних традицій, звичаїв, обрядів та 
сучасного мистецтва, здійснено організацію та проведення науково-практичних конференцій, наукових дослідж ень та 
видавництва друкованої продукції. (62 % від запланованих результатів), в середньому рівень досягнення запланованих 
показників програми становить 78%.

запланованого обсягу фінансування.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації



3.4. проблемних питань, зовніш ніх та внутріш ніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з 
поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо ш ляхів їх виріш ення).

Н а зниження очікуваних результатів від реалізації програми вплинув режим загальнодержавного карантину в 
зв ’язку із пандемією вірусу Ковід 19 та повномасштабне вторгнення росії в Україну.

3.5. висновки та пропозиції щодо:

- впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону.

Реалізація Програми позитивно впливає на досягнення основних показників забезпечення населення області 
якісним культурним продуктом.

- доцільність продовження виконання Програми:

Доцільним буде прийняття Програми розвитку культури на 2023-2025 роки, оскільки забезпечується якісна, 
ефективна та системна реалізація державної культурної політики.

• • / • \  • • •  • лт  • •- уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел  
фінансування, переліку виконавців, строків виконання.

Не потребують.

4. До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, 
макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми та фотозвіт.

Усі необхідні матеріали додаються.

Директор Департаменту гуманітарної
політики обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК
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митцям галузі культури обласним 
центром народної творчості

102,0 102,0 102,0 102,0 0 0,0

с ти п ен д ії д ія ч а м  культури

Вінницького фахового коледжу 
мистецтв ім.М .Д.Лсонтовича 10,8 10,8 10,8 10,8 О 0,0

С ти п ен д ії к р а щ и м  с т у д е н т ам

Тульчинського фахового коледжу 
культури 7,2 7,2 7,2 7,2 0 0,0

С ти п ен д ії к р а щ и м  с т у д е н т ам

виплата щ орічних премій: 0,0

ім. С у д а н с ь к о го 20,0 20,0 20,0 20,0 0

П р ем ія  з  в ід з н а ч е н н я  п е р е м о ж ц ів  

к о н к у р с у  на зд о б у тт я  л а у р е а т а  та 

д и п л о м а н т ів

їм , М. К о ц ю б и н сь ко го 30,0 30,0 30,0 30,0 0 П рем ія  в  т р ь о х  н о м ін а ц ія х

ім.М.Леонтовмча 20,0 20,0 20,0 20,0 0 0
П р ем ія  в  д в о х  н о м ін ац ія х

4.

Обласний краєзнавчий музей
Відзнаячення 100-річчя обласного 
краєзнавчого музею 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0 ,0

П р о в е д е н н я  к о н ф е р е н ц ії

Видання наукового збірника за 
матеріалами науково-практично 
конференції до 100-річчя 
Вінницького обласного краєзнавчого 
музею 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

В и д ан н я  з б ір н и ка  3 0 0  п р и м ір н и к ів

Б Тульчинський фаховий коледж  
культури
М олодіжний етнофестиваль 
«Калинові мости» 5Б,0 55,0 55 55 0 0

В и го то в л ен н я  гр а м о т , бу к лет ів . Ф отоп

б Вінницький коледж культури і 
мистецтв ім .М .Д Л еонтовича

Конкурс "П одільська весна",
70,0 70,0 69,5 69 ,5 0 0,5

П о д ар у н к и , квіти, о зв у ч е н н я

Ф естиваль День українського баяна і 
аккордеона 10,0 10,0 9,9 9,9 0 о д

П о д ар у н к и , х ар чув ан н я

Ф естиваль хорового мистецтва 
"Співає Поділля Леонтовича" 181,0 181,0 180,1 180,1 0 0,9

П ослуги , п р о д у к ц ія , квіти

С прияння участі талановитих 
студентів та викладачів у 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах, фестивалях, 
конференціях. 95,0 95,0 94,8 94,8 0 0,2

П р ем ії з а  п е р е м о г у  в к он к урсах

Директор Д епартаменту , 
гум анітарної політики ^  ^
обласної військової адміністрації В олодим ир БУНЯК
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7 Вінницький обласний центр  
наполи о7 твопчості

Розвиток ам аторського мистецтва 
та народної творчості^

Реалізація обласної культурно 
мистецької акц ії «П леяда митців 
Вінниччини» 5,7 5 ,7 5 ,7 5 ,7 0 0 ,0

П р о д у к ц ія

обласний фестиваль національних 
культур «Подільські барви»

8,0 8 ,0 8 ,0 8 ,0 0 0,0

Т р ан сл я ц ія , о г о л о ш е н н я

свято народного мистецтва 
«Великодня писанка» 4,0 4 ,0 4 ,0 4 ,0 0 0 ,0

М а т е р іа л и , х у д о ж н є  о ф о р м л е н н я

літературно-мистецьке свято сатири і 
гумору ім.С.Руданського 20,0 20 ,0 2 0 ,0 20 ,0 0 0 ,0

О ф о р м л е н н я  с ц е н и ,  б а н е р

фестиваль автентичних колективів на 
приз Гната Танцю ри 20,0 2 0 ,0 20 ,0 20 ,0 0 0,0

С увен ірн і з н а ч к и , к в іт ко в а  п р о д у к ц ія , 

п л а к а ти , х у д о ж н є  о ф о р м л е н н я  сц е н и

культурно-мистецька акція 
«М истецтво одного села» 34,4 34 ,4 34 ,4 34 ,4 0 0,0

П р о д у кц ія  п л а к а ти , х у д о ж н є  

о ф о р м л е н н я

Обласне свято національної кухні 
«Чим хата багата, тим й рада» 5,0

О ф о р м л е н н я  ЦПУ

відродження традиційних 
Подільських ремесел О Ц Н Т 48,4 48 ,4 4 8 ,4 48 ,4 0 0 ,0

Р о з п о в с ю д ж е н я  п р о д у к ц ії

X обласне свято кобзарського 
мистецтва «Струни вічності» 
В.Перепелю ка з  нагоди відзначення 
108-ї річниці від дня народження 
кобзаря 15,9 15 ,9 15,9 15 ,9 0 0 ,0

П р о д у к ц ія , р а м к и  д л я  д и п л о м ів

П ідготовка і видання довідника 
«Народні майстри Вінниччини» 50,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 0 0 ,0

Ф о р м у в ан н я  ф о н д ів  о б л ік у

мистецтва «Струни вічності» 
В .П ерепелю ка з  нагоди відзначення 
108-ї річниці від дня народження 
кобзаря 15,9 15,9 15,9 15,9 0 0 ,0

П р о д у к ц ія , р а м к и  ДЛЯ д и п л о м ів

8 Обласна універсальна наукова  
бібліотека ім .К .А .Тімірязєва 0 ,0

Створення та модернізація \veb~ 
сайтів 30,0 3 0 ,0 3 0 ,0 30 ,0 0 ,0 0 ,0

Р о з р о б к а  п р о т о т и п у  сай ту

П роведення краєзнавчих науково- 
практичних конференцій: "Василь 
Стус - велетень нескореного духу". 5,0 5,0 5 ,0 5 ,0 0 ,0

З а б е з п е ч е н н я  м у л ь т и м е д ій н о г о  

суп р о в о д у

"Усна історія як важлива складова 
краєзнавчої діяльності". 10,0 1 0 ,0 10 ,0 10 ,0 0 ,0

п ід го т о в к а  м ат е р іа л ів  д л я  у ч асн и к ів

Д иректор Д епартаменту
гуманітарної політики
обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК



І  о ь
9 Обласна бібліотека для дітей ім. 

І.Я .Ф ранка
Проведення конкурсів дитячої 
творчості, літературних та лялькових 
вистав, забезпечення гурткової 
роботи 4,6 4 ,6 4,6 4 ,6 0 ,0

П р и д б а н н я  м ат е р іа л ів  д л я  р у к о д іл л я  

е гу р тко в ій  р о б о т і, л ял ь к о в и х  
п е р с о н а ж е й  д л я  ви став, ф ір м о в а  

р е к л а м н а  п р о д у к ц ія  (б л о к н о т и , 
ручки , б р е л к и )

Театралізований захід "Новорічні 
мандри казкових героїв" 23,4 23 ,4 2 3 ,4 23 ,4 0,0

к о с т ю м и

1 0 Держ авний Історико-культурний  
заповідник "Буша"

Проведення Всеукраїнського 
фестивалю  майстрів народної 
творчості «Буш анська пектораль» 50,0 50 ,0 50,0 50,0 0,0

Ф ар б и , п е н з л и к и ,  глина

Всеукраїнський пленер майстрів 
каменотесів « Подільський оберіг» 116,3 116,3 116,3 116,3 0 ,0

Д р у к о в а н а  п р о д у к ц ія , гр ам о ти , 

к ам ін ь

ВСЬОГО: 41866 ,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 1 8 6 6 ,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 1 7 6 6 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 1 7 6 6 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 100 ,7 0 ,0 0 ,0

Директор Департаменту 
гуманітарної політики 
обласної військової адміністрації Володимир БУНЯК



Додаток З
до  ріш ення сес ії обласної Ради 8 скликання від
_________ 2023 року № ___



Виплата щ орічних стипендій:

письменникам Вінниччини Вінницькою 
національною спілкою письменників 
України 108,0 108,0 108,0 108,0 0 0,0

стипендії письменникам

митцям галузі культури обласним центром 
народної творчості

102,0 102,0 102,0 102,0 0 0,0
стипендії діячам культури

Виплата щ орічних стипендій кращ им  
студентам:
Вінницького фахового коледжу мистецтв 
ім.М.Д.Леонтовича 10,8 10,8 10,8 10,8 0 0,0 Стипендії кращим студентам

Тульчинського фахового коледжу 
культури 7,2 7,2 7,2 7,2 0 0,0 Стипендії кращим студентам

4
О бласний центр народної творчості

Розвиток ам аторського  м истецтва та  народної творчості

Реалізація обласної культурно мистецької
акції «Плеяда митців
Вінниччини» 50,0 4,00 3,95 3,95 0,00 0,00

Сувенірна продукція, квіти

літературно-мистецьке свято сатири і 
гумору ім.С.Руданського 20,0 20,0 20,0 20,0 0 0,0

Оформлення сцени, банер

фестиваль народної творчості ’’Різдвяне 
диво”

20,0 20,0 16,5 16,5 0 3,5

Транспортні послуги, послуги з 
оренди ЗВІКОПЇДСИЛЮЮЧОЇ 
апаратури

Обласний фестиваль ромської культури 
"Девлеса ромалс"

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Сувенірна продукція, квіти, 
оформлення, режисерсько- 
постановочні витрати, оплата 
творчим колективам

V Всеукраїнське свято народного 
мистецтва «Великодня писанка»

20,0 20,0 20,0 20,0 0 0,0

Сувенірна продукція, квіти, 
оформлення, режисерсько- 
постановочні витрати,реклама

Підготовка і видання культурологічного 
часопису «Світлиця». 150,0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0

Друк часопису

Симпозіум народного малярства 
"Мальована хата"

100,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Транспортні послуги, художні 
матеріали, друкована продукція

культурно-мистецька акція «Мистецтво 
одного села»

50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0

Організація виставки, 
транспортні послуги, художнє 
оформлення, проживання

П роведення конкурсів , ф естивалів, 
оглядів  колективів  та окремих 
виконавц ів  М НЗ

Директор Департаменту
гуманітарної політики
обласної військової адміністрації



6 Вінницький коледж культури  і 
м истецтв ім.М .Д .Лсонтовича

Конкурс "Подільська весна".
570,0 167,0 162,9 162,9 0 4,1

Подарунки, квіти, озвучення, 
податок

економне використання 
коштів

Фестиваль День українського баяна і 
аккордеона 10,0 10,0 9,9 9,9 0 0,1

Подарунки, харчування економне використання 
коштів

Мистецький проект "Молоді виконавці 
Вінниччини" 50,0 50,0 49,9 49,9 0 0,1

Друкована сувенірна продукція економне використання 
коштів

Науково-практична конференція
15,0 15,0 14,9 14,9 0 0,1

Друкована сувенірна продукція економне використання 
коштів

Т ульчинський коледж культури

Міжнародний фестиваль ОРЕНАБЕЗТ
т и ь с н у м

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

РотлорсіЖіїснхи гаями

миіністраиіі »ід 11.04.101%!. 
Л. 277 ■ Про аи̂ оения 1МІМ 
до рішення обліОІОГо 
бмлжсіу ия 2019р.*

Молодіжний етнофестиваль «Калинові 
мости»

55,0 55,0 55 55 0 0

Запрошення, іімідері«,
І-раиотн.буКлгш, фотопапір,
(ккдаикі буклет, кінчи продукція, сукнірпя
1 Іроду VII і«. фо мої ра и а.» Ькораї мам

економне використання 
коштів

7 П роведення науково-дослідннцької 
роботи з  питань ф орм ування, 
використання та збереж ення 
бібліотечного фонду

О бласна бібліотека дл я  ю нацтва

Конкурс молодіжної творчості "Наша 
рідна земля Україною зветься”. 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0

Квіткова, рекламна та сувенірна 
продукція, канцелярські товари.

П роведення иауково-ирактнчних 
конференцій

8
О бласна універсальна наукова 
бібліотека ім .К .Л .Т ім ірязєва

"Василь Стус - велетень нескореного духу"
5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Виготовлення електронного 
диску з висвітленням ходу

"Бібліотека в умовах сучасності і 
конструювання майбутнього"

10,0 10,0 10.0 10,0 0,0 0,0

Придбання роздаткового 
матеріалу для учасників 

конференціїта інформаційної 
продукції

Створення та модернізація веб-сайту
13,0 13,0 10,0 10,0 0,0 3,0

Оновлення та внесення змін 
у структуру сайту

9 О бласна бібілотска дл я  дітей 
ім .І.Ф ранка

Проведення конкурсів дитячої творчості, 
літературних та лялькових вистав, 
забезпечення гурткової роботи 30,0 15,0 14,8 14,8 0,2

П р и д б а н н я  м атер іал ів  для р у к о д іл л я  

в гуртковій роботі, лялькових 
персонаже» д л я  в и с та в , ф ір м о в а  
р е к л а м н а  п р о д у к ц ія  (б л о кн о ти ,

10 Д ерж авш ій історико-культурний 
заповідник "Б у ш а "

Проведення Всеукраїнського пленеру 
скульпторі в-камен отесі в «Подільський 
оберіг» 120,0 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0

ІІослугн з о р ган ізац ії та 

проведення ф е с т и в а л ю  
(х ар ч у в ан н я  та  п р о ж и в ан н я ), 
п р и д б а н н я  каменя та су х о р із ів ,

Д и р е к т о р  Д е п а р т а м е н т у  
г у м а н іт а р н о ї  п о л іт и к и
о б л а с н о ї в ій с ь к о в о ї  а д м ін іс т р а ц і ї  В о л о д и м и р  Б У Н Я К

6



Проведення Всеукраїнського фестивалю 
майстрів народної творчості «Бушанська 
пекторадь» 50,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0

Послуги з організації та проведення 
фестивалю (харчування та 

проживання)

Проведення науково-практичних 
конференцій, видання рекламних буклетів, 
каталогів, путівника музею 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0

Послуги з організації та проведення

Відзначення 365-річниці Оборони Буші

60,0 12,1 12,1 12,1 0,0 0,0

Послуги з організації та проведення 
фестивалю (харчування та 

проживания)

Культурно-мистецький проект "Шляхами 
тканої Буші”

400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0

Проведення капітального ремонту 
музею ткацтва, придбання ткацьких 
вертатів, столів та лавок для музею

11
Проведення між народного фестивалю  
Вінниця Д ж азфест управлліням  
культури і м истецтв ОДА

150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Оплата концертної програми 
Київського національного театру 
оперети мюзикл "Балу Савойї", 
транспортних послуг з перевезення 
майна т сат о у . т в о о ч о ї гоупн

12

~ 1 3

Вінницький навчально-м етодичний 
центр галузі культури , мистецтв та 
туризму
П ро веден і ія науко вої-п ракти ч ної 
конференції: «Інфраструктура закладів 
культури: стан, тенденції розвитку в 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0

О п л а т а  д о п о в ід а ч а м  та м о д ер ато р ам . 

Друкована продукція, канцтовари, 
засоби гігієни, транспортні послуги.

О бласний краєзн авчий  музей

Поверхневі (георадарні) дослідження 
ставки «Вервольф» 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0

О плата за викоиаіпія 
дослідження вертикального 
слекто резонансного 
зондування в реальних 
польових умовах

Підготовка і друк Ш тому науково- 
популярного видання "Вінниця у 
спогадах"

120.0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0

Видання 75 примірників ,в які 
увійшли 135 окремих споминів, 
присвячених нашому місту в 
його сучасних межах

Перевидання альбому "Визначні памятки 
Вінниччини”

30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0

Тираж видання 75 примірників 
зі змінами та доповненням, в 
першу чергу щодо вшанування 
пам'яті Героїв Небесної сотні та 
загиблих в АТО - ООС воїнів - 
земляків.

Створення культурного, 
інтерактивного.іноваційного 
простору(придбання матеріалів та 
обладнання, оплата послуг, проведення 
ремонтних робіт та модернізації 1300,0 232,6 232,6 232,6 0,0 0,0

Придбання комп’ютерного 
обладнання, контейнера для 
зберігання обладнання

В СЬО ГО : 50614,9 48458,0 46444,0 46444,0 0 ,0 14,0

я
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Програма роїииіку ку.іьіури Вінниці.кої області 
на 2018-2022 роки

1.
Фінансова підтримка театрів в  тому числі:

28540.0 , и 0.0 0.11 274963 0.0 0.0 0.0 27496.0 іі.о о.о • І 274%.0 •З' і II 0.0 0.0 0.0 0.0 »3

гсаїр їм М К Садовеького
19372.1 19026.6 19026.6 19026.6 о.о

Заробітна плата та нарахування на з/пл- 
18846.6 тис.гри., енергоносії - 180.0 
тме.грк.

театр ляльок
9167.9 8469.7 8469,4 8469.4 »3

Заробітна плата та нарахування на Упл - 
8340,4 тис.гри ; енергоносії - 129.0
ТИС фН

економія коигпо по 
нарахуваннях на заробітну

2

Фінансова підтримка філармонії, художні* і 
му тичині колективі». ансамблів. концертині 
організацій.

22400.0 20914.5 20887.1 20887.1 27.4

Заробітна плата та нараху вання на з/пл - 
20548,2 тис гри.; оплата електроенергії - 
102,7 тис грн.. оплата теплопостачання - 
14,0 тнс.грм., "День музики" - 62,0 
тис.грн . ПІД світки до топітрів. віуття 
дія артисті я - 74,0 тис грн.

економія коштів по 
нараху вамііях на заробітну

і т . і  Міжнародний фестиваль У ІІ^У П И А  СА22РЕ5Т

160.1) *63 86.3 86.3 0.0

Послуги з організації та проведення 
заходу, оренда мультимедійного 
обладнання, транспорті послуги

3

Виплата щорічних стипендій та премій 
облдержадміністрації та обласної Ради:

Виплата щорічних стішений :

митцям галузі культури обласним центром народної 
творчості 204.0 204.0 204,0 204.0 0.0

Стипендії МИТЦЯМ

письменникам Вінниччини Вінницькою національною 
спілкою письменників України

2 і 6.0 216.0 216.0 216.0 0.0

Стипендії письменникам

крайнім студентам вищих мнетеньких нанчадкииі
закладів:

Вінницького фахового коледжу мнетеотв 
ім.М Д Лоонтоаичз

21.6 21.6 19.8 19.8 1.8
Стипендії кращим сту дентам

Заборгованність виникла у 
звязку з нсдофінаисуванням 

департаментом фінансів ОДА





8.
Обласна утіїсрсзи іі.ііа  н аукова  б ібліотека 
ім .К .А .Т ім ірязева

0.0

Створення та модернізація \*сЬ-сайтів
65,0 65.0 65,0 65.0 0.0

М одернізація вебсайту, розробка дизайну 
й  наповнення контенту

Заборгованмість виникла у 
звязку з  недофі на псуванням 
дспартамсігтсм фінансів ОДА

Проведення краєзнавчих науково-практичних 
конференцій: "Василь Стус - велетень 
нескореного духу".

5.0 5,0 5,0 5,0 0.0

Придбання диск ів

"Усна історія як важ лива складова краєзнавчої 
діяльності"

10.0 10.0 10.0 10.0 0.0
Тираж ування матеріалів Конф еренції

О бласна б ібліотека д л я  д ітей їм . І .Я .Ф ранка

Проведення конкурсів дитячої творчості, літературних 
та лялькових вистав, забезпечення гурткової роботи

15,0 10.0 10.0 10.0 0.0

Придбання матеріалів для  рукоділля в 
гуртковій роботі, лялькових персонажей 
для вистав, ф ірм ова рекламн а продукція 
(блокноти, ручки, брелки)

9.
О бласний краєзн авч и й  музей

Підготовка і друк II і ПІ томів науково-популярного 
видання "Вінниця у спогадах".

120.0 100.0 100,0 І 00.0 0.0

Тираж  ви дан ня 200 примірників, 
рекламна продукція

Перевидання музейних видань:

альбом "Визначні пам'ятки Вінниччини".

120.0 108.0 108,0 108,0 0.0

Тираж  ви дан ня 300 примірників, 
рекламна продукція

В С Ь О ГО : 52931,0 0,0 0 ,0 0,0 50212,1 0,0 0,0 0,0 50079.1 0.0 0.0 0.0 50079.1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 133,0 0,0 0,0

Володимир БУ Н Я К



Додаток 5
до рішення _ сесії обласної Ради 8 скликання від
________ 2023 року № __



Обласний центр и»родиО. ТвОрЧОСТІ

Реалітацм обласної культурмо-мистець«оі 
аяцй «Плеяда митцгв В-нни-егнии »

кегтиом. сувенірна продукція

Економне використання исщгів

Гроведяимя міжнародних, всеукраїнських
ІЛІІМНХ МПОДІЯ »4 »бережених Т»

ромитку мя роди о* творчості

Транспорт« п о с л у », озвучення сцени, 

сум »> риє. «».тн о м  продукція, виступ 
колективів

Фестиваль народної творчості 'Скарби 
Поділля'

Транспортні послуги

Економне ви користання кошті»

культурно- мистецька акція "Мистецтво 
одного села* Транспортні послуги,проживання, 

моита» яиставки. яудрмне оформлення
Кредиторська іабор'ованість виниклі 
внаслідок відсутності фінансування

н иаецм ий проект 'Мальована іата' Транспортні послуги, придбання 
судом.«» матеріалів______________ Економне використання ко ти в

саято народного мистецтва *Украіиська 
вити манка*

SO.O
Транспортні послуги .моита *, демонтаж 
виставки, друкована, капкова, 
продукція.проживания Економне використаний коштів

Організаційно-методична яабе »печення 
роботи студій і  іідроджеиня традиційним 
п о д іл и н * . ремесел

Народне мистецтво Вім

Книга 'Народна творчість Вяияе н ж м ’ Економне використання ко ти в

Кулвтуролопчнии часопис 'Світлиця*
заборгованості станом на 01.01.2021 р. 
Випуск Світлиці N* 3.NH, Світлиці N tl 
?0?1 року_____________________________ І .  пил мне я .•■ори.та них иоцтіп

_оо
Прведения конкурсів, фесткааяїв, селцді« 
колективів те окремим виконавців 
мистецьких мвечельиих іаклвдів

і. МДДеоитовича

Подільська весна

Придбання подарунків Економне використання коштів

Спириянмя участі талановитим студентів те 
викладачів у всеукраїнським та мітиарод* 
конкурсах, фестивалях, конберекціях

ПремД та перемогу а конкурсах ■ •' ■■ ■ ' ............  Т ’ І'ПІІ

Транспорт», послуги Економне вихориоаимя коштів
Фестиваль хорового мистецтва я Співав 
Поділля Леоиговичае

Друкована продукц.х. я віти
Лтвратурно-мистецька премія ім.. Степана 
Рудаиського

Виплата .цгрічної прими »іепрофіиА«»; овано

ОДІ 0.01 0.0 133,5 0,0 0.0 ОД 5 ОД ОД 0.0 оді оді оді оо ОДІ од.

Директор Департаменту 
гуманітарної політики 
обласної шиськопої алмінісі рації Нололимир ЬУИЯК*



Тульчинський фаховий коледж культури

Малодітний етнофесгиазль "калинові

55,0 5Б.О 0.0 0,0 55,0

6.

Музейні справа (музеї, мпоіідники]. 
Охорона культурної спадщини. 
Забезпечення реалізації державної 
па м'яти оолоромної та музейної політнкм

Адміністрація державною кториио- 
куль тури ото злполідмииа “Буша"

Проведення всеукраїнського фестивалю 
майстрів народної творчості «Бушанська 
л екю раль* 50.0 50.0 50,0 50,0 0.0

Послуги з харчування та проживання 
учасників

Проведення всеукраїнського пленеру 

скульпторів-каменотесів «Подільський 
оберіг»

120,0 120,0 101,9 101.9 18,1

сухоріаів.гранспортні послуги, 
проживання та харчування учасників 
фестивалю

Економне використання коштів

Проведення культурно-мистецького 
проекту “Шляхами ткано* буиіі"

150.0 150,0 150,0 150.0 0.0

Послуги з проживання та харчування 
учасників фестивалю, придбання ниток 
та основи.барвників.

Проведення науково-практичної 
конференції та видання однойменного 50,0 И ,0 50,0 50,0 0,0

Транспорті послуги, виготовлення 
ДО уковано і продукції

Разом
370,0 0,0 0,0 0.0 370.0 0.0 0.0 0.0 351,9 0,0 0,0 0,0 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 18,1 0,0 0,0

7.
Обласний художній музей

пленер "Кращий художник"
200.0 200,0 200,0 200.0 0 0,0

транспортні послуги, послуги а 
проведення та організації заходу

Разом
200.0 200.0 200,0 200,0 0 0,0

8 вОЦК “Щедрик*

Мистецький проект "Золотий птах"

Б0,0 50,0 50.0 50,0 0 0,0

Організаційні витрати, транспортні 
послуги, сувенірна, квіткова продукція, 

виступ холектеіе

Плеяда культури о-мистецька заходія “ Ти у 
мене «динна"

Обласний фестиваль «МалинаФест»

332,8 332,8 332.8 332,8 0 0,0

Організаційні витрати, транспортні 
послуги, сувенірна, нвітнова продукція, 
виступ колективів

Міжнародний фестиваль звичаєвої культури 
•Живий Воюнь*

254.0 254.0 254,0 254,0 0 0.0

Організаційні витрати, транспортні 
послуги, сувенірна, квіткова продукція, 
виступ колективів

Культур но-мистецька акція «Щедрик -  
мелодія Вінниччини»

272,2 272,2 272,2 272,2 0 0,0

Організаційні витрати, транспортні 
послуги, сувенірна, квіткова продукція, 
виступ колективів

Мистецький проект «Подільський оберіг»

331,0 331,0 331,0 331,0 0 О.о

Організаційні витрати, транспортні 
послуги, озвучення сцени, сувенірна, 
квіткова продукція, виступ колективів

Обласний культурно-мистецький проект 
«Музика понад часом*

207.0 207,0 207,0 207,0 0 0,0 Організаційні витрати

Мистецький проект “Покоління незалежних

403,0 403.0 403.0 403.0 0 0,0 Організаційні витрати

Р1“"
іазд.о 1800,0 1800,0 1800.0 0 0.0

ВСЬОГО: 64874,1 0.0 0.0 0.0 643Б2.8 0,0 0,0 0,0 64043.0 0.0 0,0 0,0 64043.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 309.3 0,0 0,0

Директор Департаменту
гуманітарної політики
обласної військової адміністрації Володимир Б У ІІЯ К



Додаток 6
до рішення   сесії обласної Ради 8 скликання
в ід ________2023 року № __

Ф ін а н с у в а н н я  обласних програм

Ні ІІязва  проірам н/заходу

О б сяг  кош тів , передбачений на 
ф інан сування заходу згідно 

програм и

О бсяг к о ш тів , передбачений н а  
ф ін а їїсун аїн ія  заходів програм и  в 
обласио.му бю дж еті на 2022 р ік  3 

у р ахуван н ям  зм ін

Ф ак ти ч н о  п роф ін ансовано у 2022
році

К асові в и д а т к и  с таном  у  2022 
році

К редиторська 
заб о р го в ан ість  у  2022 році

Зал и ш о к  н ев и ко р и стан н і 
асигнувань  у 2022 році

К оротки й  опис ви д ат к ів
П оясн ен ия (КОЛО 
розбіж ностей та  

відхилень
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П ро ірам а ро зви тку  к у л ьту р и  
В інницької області на 2018-2022 
поки

1. Ф іиаисопа п ід тр и м ка  т еат р ів 40000.0 34018,5 15447,8 15447,8 0,0 18570,7 Заробіліа плата та нарахування на

2.
Ф інансова п ідтрим ка 

ф ілармонії, художніх і музичних 
к о я е к ш в ів ,  ансам блів , 
концертних організацій .

31800,00 25812,84 10335.38 10335,38 0,00 15477.46

Заробіл іа  плата та мараху'вання на 
ззробіл<у плату

3.

В ип лата  щ орічних стипендій  та  
премій облдерж адм ін істрац ії та  
обласної Ради:

75.0 75.0 75.0 75.0 0,00 0,0

Виплата щорічної премії імені С. 
Рудансьхого 75,0 75,0 75,0 75.0 0.00 0.0

Виплата щ орічної премії з а  2021 рік - 
погашення кредиторської заборгованості 
станом на 0 1.01.2022 р. (кредиторська

4

П роведення м іж народних, 
всеукра їн ськи х  та обласних 
заходів зі збереж ен ня та  
ро зви тку  народної творчості

170,00 170,00 123.81 123.81 0.00 37,19

4.1
Культурно-мистецька акція 
"М истецтво одного села"

70,00 20,55 20,55 20.55 0.00 0,00

Транспортні послуги, прожив ан кя, 
монтаж виставки, художнє оформлення 
за  2021 рік -погаш ення кредиторської 
Заборгованості станом на 01.01.2022 р. 
(крсдіпорська заборгованість виникла 
внаслідок відсутності ф інансування, 49.5 
тис.гри. виплачено у  2021 році)

4.2
Свито народного мистецтва 
«Українська виш нанка»

120.00 7.8 7,8 7.8 0.00 0,00

Оренда приміщ ення,афіш н 
Погаш ення кредиторської 
Заборгованості станом  на 
01.01.2022 р. (кредиторська 
Заборгованість виникла 
Внаслідок відсутності ф інансу 
вання, 7,8тиС.ґрн.
Виплачено у  2022 р.)

4.3
Обласний фестиваль національних 
культур «Подільські барви» 30,00 7,4 7.4 7.4 0.00 0,00

Транспортні послуги 
П огаш ення кредиторської 
Заборгованості станом на 
01.01.2022 р. (кредиторська 
Заборгованість виникла 
Внаслідок відсутності ф інансу 
вання, 7,4 тне.грн.
Виплачено у 2022 р.

Д и ректор  Д еп артам ен ту  'сг-т--" 
гум ан ітарно ї пол іти ки
обласн о ї в ій ськ о во ї адм ін істрац ії В олодим ир Б У Н Я К

Чь



4.4
М истецький проект "М альована 
хата" 50,00 50.0 19.5 19,8 0,00 30,20 П ридбання художніх матеріалів

4 5
Підготовка і видання 
культурологічного часопису 
«Світлиця»

120.00 120.0 113,0 113,0 0,00 7.00 Випуск альманах)’

5.
О рганізацій культурно чясаоих 
заходів

243.04 243.94 243,9 243.9 0,00 0,00

О плата витрат на проведення заходів, 
оплата телевізійних послуг щодо 
висвітлення інформації про д іяльність

З 1 Відзначення Д ня Єднання 19.70 19,7 19.7 19,7 0,00 0,00 О плата витрат на проведення заходу

5.2
Мистецький проект «ипііи і 
огсіїсзіга Уіппуіііа/Мал'ирої» 10.92 10,92 10.92 10,92 0.00 0,00 О плата витрат на проведення заходу

5 3
Всеукраїнський патріотично- 
мистецький проект «Армія 3 
народом»

7.9* 7,98 7,98 7.9* 0.00 0,00 О плата Вігграт па проведення заходь'

5.4
Відзначення Д ня працівників 
культури і майстрів народного 
мистецтва

44,50 44.50 44.50 44,50 0,00 0,00
О плата витрат на проведення заходь1, 
придбання сувенірної продукції, квітів

5.5
Проведення обласного фсстиваль- 
конкурсу аматорського кіно 
«Кіномелр»

7.20 7.20 7 ЛО 7,20 0.00 0.00
О плата витрат на проведення заходь1, 
пркдба кия сувенірної продукції

5.6
Проведення культурно- 
мистецького проект) «Хорові 
асамблеї Лсонтовича»

77.64 77.64 77,64 77,64 0 .00 0,00
О плата витрат на проведення заходу, 
придбання сувенірної продукції, квітів

5.7
Проведення дитячих новорічних 
свкгкоиих проектів

76.00 76.0 \ / 76,0 у 76.0 0 ,00 0,00 О плата витрат на проведення заходу

В С Ь О Г О : 722КХ.9 60320.3 V г 26224.9 26224,9 0,0 І І 9 ( |  І
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