
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №34

4 сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 
культури Вінницької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 
сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 516

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», 
враховуючи клопотання Вінницької обласної державної адміністрації, висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми розвитку культури Вінницької області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 20 грудня 2017 року № 516, такі зміни та доповнення:

1) викласти додаток 1 «Ресурсне забезпечення програми розвитку 
культури Вінницької області на 2018-2022 роки» у новій редакції;

2) викласти додаток 2 «Напрями діяльності та заходи програми 
розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки» у новій редакції.

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

Голова обласної Ради в.соколовий



Додаток 1
до рішення 4 сесії обласної Ради 

8 скликання від 29 січня 2021 року № 34

Ресурсне забезпечення програми 
розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки

назва програми
__________________________________________________________________ тис.грн.

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми

І етап виконання програми 
(по роках)

Всього витрат на 
виконання 
програми2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів всього, в 
тому числі:

70610,0 57001,0 60285,0 68797,0 81122,0 337815,0

державний бюджет 450,0 450,0 300,0 300,0 300,0 1800,0

обласний бюджет 53275,0 56126,0 59660,0 68072,0 80487,0 317620,0

Бюджети сільських, 
селищних, міських 
територіальних громад
кошти не бюджетних 
джерел

16885,0 425,0 325,0 425,0 335,0 18395,0

Примітка:
Кошти бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, що пропонується використати на 
виконання програми, наводяться в цьому додатку загальними сумами по роках.
Розшифровка обсягів бюджетних коштів в розрізі бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад 
наводиться розробником програми в окремому додатку за аналогічною формою, який є невід ’ємною частиною 
програми.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК



Додаток 2

д о  р іш енн я  4  сес ії обласно ї Ради 
8  скл икання  в ід  29 с ічня 2021 р оку  № 34

Напрями діяльності та заходи програми 
розвитку культури Вінницької області на 2018-2022роки

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тне.грн.,

№
з/п

Перелік заходів Термін виконання Виконавці Джерела
фінансування

в тому числі: Очікуваний результат
Всього

Державшій Обласний Інші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бібліотечна 2018 Управління культури і обласний

бюджет
200 200

справа.
Посилення Створення та 

модернізація \veb- 
сайтів бібліотечних

2019
мистецтва 

облдержадміністрації,бібліотек 250 250
Якісне представ

лення бібліотеки та
ролі бібліотек 2020

а їм. 
К.Тімірязєва, бібліотека для 

дітей ім. І.Я.Франка,

125 125 регіону у світовому 
інформаційному 

просторіінформаційнії 
х  центрів

закладів 2021 50 50

2022 бібліотека для юнацтва 50 50

області Проведення 
науково- 

дослідницької 
роботи з  питань 

формування, 
використання та 

збереження 
бібліотечного 

фонду

2018
обласний
бюджет 10 10 Раціональне вико

ристання коштів на 
поповнення бібліо

течного фонду, 
виявлення літера-тури

2019
Обласна наукова бібліотека 

ім. К.А.Тімірязєва 10 10

2020 10 10 книж-кових колекцій

Проведення
краєзнавчих

науково-
практичних

конференцій:

2018 обласний
бюджет

5 5 Поглиблення

"Василь Стус- 
велетень 

нескоренного духу"

2019 Управління культури і 5 5
про регіон та 

використання їх

2020
облдержадміністрації, обласна 

наукова бібліотека ім.
5 5 практичній діяльності

2021
К.А.Тімірязєва

5 5

2022 5 5

- «Усна історія як 
важлива складова 

краєзнавчої

2018 Управління культури і
обласний
бюджет 10 10

2020
мистецтва 

облдержадміністрації, обласна 
наукова бібліотека ім. 

К.А.Тімірязєва

10 10

діяльності»;
2022 10 10

- «Бібліотека в 
умовах сучасності

2019
Управління культури і 

мистецтва 
облдержадміністрації, обласна 

наукова бібліотека ім. 
К.А.Тімірязєва

обласний
бюджет 10 10

і конструювання 
майбутнього» 2021 10 10

Організація 
обласних семінарів 
дитячих бібліотек:

«Дитяча бібліотека 
-  сучасні сфери -  
сучасні послуги»;

2018

обласний
бюджет

50 50

«Форми
соціокультурної
діяльності в
контексті
організації
сімейного
дозвілля»;

2019
Управління культури і 

мистецтв О Д А  обласна 
бібліотека ім. І.Я. Франка, 
районні дитячі бібліотеки

45 45
Поліпшення якісного 

рівня бібліотечно- 
інформаційного 

обслуговування дітей

- «Дитяча 
бібліотека -  
необмежений 
простір для 
ініціативи і 
творчості дітей»

2020 10 10

Організація і 
проведення 
всеукраїнських та 
обласних творчих 
акцій:



обласний конкурс 
патріотичного 
вірша «3 Україною 
в серці»;

2018

Управління культури і 
мистецтв ОДА, обласна 
бібліотека для юнацтва

обласний
бюджет

50 50 Підтримка української 
мови в суспільстві, 

національно- 
патріотичне 
виховання 

підростаючого 
покоління та 

підтримка творчих 
здібностей молоді

конкурс 
молодіжної 
творчості «Наша 
рідна земля 
Україною зветься»

2019 20 20

2018 обласний
бюджет

16 16

Проведення 2019 Управління культури і 16 16
Залучення 

обдарованих дітей та
Всеукраїнського 
тижня дитячого 

читання (щорічно)

2020 облдержадміністрації, обласна 16 16 молоді до масових 
заходів, виявлення 

творчих здібностей та2021
бібліотека для дітей ім. 

І.Я. Франка 16 16

2022 16 16

Проведення 
конкурсів дитячої

2018 обласний
бюджет

30 30

2019 Управління культури і 30 30
творчості, 

літературних та 2020
мистецтв 

облдержадміністрації, обласна 15 15
Підтримка 

обдарованої молоді,лялькових вистав, 2021 бібліотека для дітей ім. 
І.Я.Франка

15 15

гурткової роботи
2022 15 15

обдарованих дітей та 
підлітків, створення 

умов для їх 
самореалізації

Діти майбутнє 
країни квест-захід

2018 Управління культури і 
мистецтв

обласний
бюджет 65 65

2019

облдержадміністрації, обласна 
бібліотека для дітей ім. 

І.Я.Франка
65 65

"Медіотека
2018

Управління культури і

обласний
бюджет 97 97

Залучення
майбутнього" 

сучасні 
медіатехнології для 

розвитку нації
2019

мистецтв 
облдержадміністрації, обласна 

бібліотека для дітей ім. 
І.Я.Франка

97 97

обдарованих дітей та 
молоді за домомогою 
медіатехнологій для 

розвитку нації

Новорічні мандри 
казкових героїв 

(театралізаваний
2018

Управління культури і 
мистецтв

обласний
бюджет 97 97 Залучення дітей та

захід)
2019

бібліотека для дітей ім. 
І.Я.Франка 97 97

заходів в світі книги

Разом 1658 0 1658 0

Музейна
справа(музеї, Поверхневі

2018
обласний
бюджет 50 50

Якісне представ
лення музею та

заповідники).
Охорона 

культурної 
спадщини. Заб

(георадарні
дослідження

ставки"Вервольф" 2019

Вінницький обласний 
краєзнавчий музей

50 50

інформаційному
просторі

езпечення 
реалізації 
державної 

пам \яткоохор 
онної та 
музейної 
політики

2020
обласний
бюджет 150 150

Вивчення істо
ричного минулого,

Проведення
культурно-

мистецького
2021

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Адміністрація ДІКЗ «Буша»

150 150
створення 

конкурентноспро- 
можного туристич

проекту "Шляхами 
тканої Буші"

2022 150 150

ного продукту

2018
обласний
бюджет 40 40

Дотримання чинного 
законодавства у сфері 

охорони культурної

Дослідження 
пам’яток 

Трипільської 
культури на 

території с. Буша

2019 40 40
спадщини, захист 

об’єктів культурної 
спадщини в

2020
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації,

40 40

результаті проведених 
будівельних, земляних 

та інших робіт

2021

Адміністрація ДІКЗ «Буша»

40 40

2022 40 40



Проведення 
науково-практичної 

конференції та 
видання 

однойменного 
ілюстрованого 

збірника

2021

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Адміністрація ДІКЗ «Буша»

обласний
бюджет

50 50

Вивчення істо
ричного минулого, 

створення 
конкурентноспро- 

можного туристич
ного продукту

Рятівні 
археологічні 
дослідження 
могильника 

черняхівської 
культури біля с. 

Животівка 
Оратівського 

району

2018
Управління культури і 
мистецтв Вінницької 

облдержадміністрації.Вінниць 
кий обласний краєзнавчий 

музей

обласний
бюджет

10 10

2019 10 10

Проведення 
археологічних 

досліджень 
території, де 

відбулася Батозька 
битва 1652 р. та 

знаходилось 
поселення X-XVII 

ст. (поблизу 
с. Четвертинівка 

Тростянецького р- 
ну)

2020

Управління культури і 
мистецтв Вінницької 

облдержадміністрації.Вінниць 
кий обласний краєзнавчий 

музей

обласний
бюджет 50 50

2021 50 50

2022 50 50

Видання наукового 
збірника за 
матеріалами 

науково-практичної 
конференції до 100- 
річчя Вінницького 

обласного 
краєзнавчого 

музею

2018

Управління культури і 
мистецтв Вінницької 

облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 

краєзнавчий музей

обласний
бюджет 20 20

2019 80 80

2020 80 80

2021 100 100

пленер "Кращий 
художник/The best 

artit"

2020
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

обласний художній музей

200 200 Вивчення істо
ричного минулого, 

створення 
конкурентоспро

можного туристич
ного продукту

2021 200 200

2022 200 200

Створення музеїв:

музею В.А. 
Тропініна 

(с.Кукавка Могилів- 
Подільського 

району)

2018 Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний художній музей

обласний
бюджет 300 300

Вивчення істо
ричного минулого, 

створення 
конкурентноспро- 

можного туристич
ного продукту2019 300 300

музею родини 
Чебикіних у м. 

Гайсин;

2018 Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний художній музей

обласний
бюджет 300 300

2019 300 300

Створення 
експозиції в 

технології ЗД, 
виготовлення 

дизайн- проекту 
оновлення 
Історико- 

меморіального 
комплексу та 

придбання 
військової техніки 

часів Другої 
світової війни

2019

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний краєзнавчий музей

обласний
бюджет

400 400

2020 460 460

2021 460 460

2022 460 460



Проведення 
науково- 

практичних 
конференцій та 

видання 
рекламних 

буклетів, каталогів, 
путівників музею

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
адміністрація ДІКЗ «Буша»

обласний
бюджет 20 20

Вивчення істо
ричного минулого, 

створення 
конкурентноспро- 

можного туристич
ного продукту

2019 20 20

2020 20 20

2021 20 20

2022 20 20

Проведення 
Всеукраїнського 

фестивалю 
майстрів народної 

творчості 
«Бушанська 
пектораль»

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
адміністрація ДІКЗ «Буша»

обласний 
бюджет,інші

70 50 20 Збільшення кількості

2019 70 50 20 та популяризація 
народного мистецтва2020 70 50 20

2021 70 50 20

2022 70 50 20

Проведення
Всеукраїнського

пленеру
скульпторів-
каменотесів

«Подільський
оберіг»

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
адміністрація ДІКЗ «Буша»

обласний
бюджет

180 120 60 Розвиток подієвого 
туризму на Поділлі, 

популяризація 
каменотесного 

промислу.

2019 180 120 60

2020 180 120 60

2021 180 120 60

2022 180 120 60

Відзначення 365- 
річчя Оборони 

Буші
2019

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
адміністрація ДІКЗ «Буша»

обласний
бюджет

60 60

Популяризація 
заповідника «Буша»

"Арт-Олімп"

2018

Управління культури і 
мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації. 
Вінницький обласний 

художній музей

обласний
бюджет

15 15 Підтримка 
обдарованої молоді, 

обмін досвідом 
провідних викла-дачів 

шкіл естетичного 
виховання, виявлення 
обдарованих дітей та 
підлітків, створення 

умов для їх 
самореалізацп

2019 15 15

2020 15 15

2021 15 15

2022 15 15

«Різдвяна зірка»

2018
Управління культури і 
мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 

художній музей

обласний
бюджет

15 15

2019 15 15

2020 15 15

2021 15 15

2022 15 15

- «Українська 
писанка»

2018
Управління культури і 
мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 

краєзнавчий музей

обласний
бюджет 15 15

2019 15 15

Підготовка та 
видання 

двомовного 
альбому до 100- 

річчя Вінницького 
обласного 

краєзнавчого 
музею

2018

Управління культури і 
мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 

краєзнавчий музей

обласний
бюджет

300 300

Підготовка і друк II 
та III томів науково- 

популярного 
видання «Вінниця у 

спогадах»

2019
обласний
бюджет 120 120

2020 120 120

Виготовлення 
паспортів на 

пам’ятки 
національного 

значення обласним 
краєзнавчим 

музеєм

2018
обласний
бюджет 200 200

2019 200 200

2020 200 200

Перевидання 
музейних видань:



Путівник «Історико 
меморіальний 
комплекс пам’яті 
жертв нацизму» (до 
10-ої річниці 
створення 
комплексу)

2022

обласний
бюджет

75 75

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

2022

обласний
бюджет

75 75

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

2021

обласний
бюджет

150 150

альбом «Визначні 
пам’ятки 

Вінниччини»

2018

Управління культури і 
мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 

краєзнавчий музей

обласний
бюджет 30 ЗО

2019 30 ЗО

2020 120 120

альбом
«Вінниччина
туристична»

2018 обласний
бюджет

20 20

2019 20 20

2020 100 100

довідника
«Вінниччина

музейна»

2018
обласний
бюджет 10 10

2019 10 10

Встановлення меж, 
проведення 

паспортизації та 
встановлення 

обмежувальних та 
вказівних знаків на 

Скіфському 
городищі поблизу 

м.Немирів

2021

Управління культури і 
мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації, 

обласний краєзнавчий музей 
сількі,селищні, міські 

територіальні громади

100 100

Разом 8300 0 7900 400

Розвиток 
аматорського 
мистецтва 
та народної 
творчості.

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

обласний центр народної 
творчості

обласний
бю д ж е т

50 50

к у л ь т у р н о -  
мистецької акції 
«Плеяда митців 

Вінниччини»

2019 50 50

2020 50 50

2021 50 50

2022 50 50

Реалізація заходів 
щодо розвитку 
культури 
національних

- Міжнародний 
фестиваль 
національних 
культур «Всі ми 
діти твої Україно!»;

2022

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
обласний центр народної 
творчості,сількі,селищні, 
міські територіальні громади

обласний
бюджет

100 100



- обласне 
літературно -  

мистецьке свято 
«Мови різні-душа 

одна»;

2018 Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний центр народної 

творчості

обласний
бюджет

6 6

Активізація збереження2019 6 6

2020 6 6 розвитку культурних 
традицій, патріотичного 

виховання та 
аматорського мистецтва 

Вінниччини
- обласне свято 

національної кухні 
«Чим хата багата 

тим і рада»;

2018 Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний центр народної 

творчості

обласний
бюджет 7 7

2019 7 7

2020 7 7

- обласний 
фестиваль ромської 
культури «Девлеса 

ромале»;

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний центр народної 

творчості

обласний
бюджет 8 8

2019 8 8

2022 45 45

- обласний 
фестиваль 

національних 
культур 

«Подільські барви»

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

обласний центр народної 
творчості

обласний
бюджет 8 8

2019 8 8

2021 30 30

Проведення 
міжнародних, 

всеукраїнських та 
обласних заходів зі 

збереження та 
розвитку народної 

творчості

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

обласний центр народної 
творчості,сількі,селищні, 

міські територіальні громади

обласний
бюджет 20 20

2019 20 20

2020 20 20

Проведення 
міжнародних, 

всеукраїнських та 
обласних заходів зі 

збереження та 
розвитку народної 

творчості

- пленер 
художників пам’яті 

В. Наконечного, 
лауреата 

Національної 
премії 

Т.Г.Шевченка, 
заслуженого 

майстра народної 
творчості України;

2018

обласний центр народної 
творчості, сількі,селищні, 

міські територіальні громади

обласний
бюджет

30 ЗО

2019 30 30

2022 100 100

- свято народного 
мистецтва 

«Українська 
витинанка»;

2019
обласний
бюджет 150 150

2021 120 120

- свято народного 
мистецтва 
«Великодня 
писанка»;

2018 20 20

2019 20 20

2022 130 130

- культурно- 
мистецька акція 
«Мистецтво одного 
села»;

2018 50 50

2019 50 50

2020 70 70

2021 70 70

2022 70 70

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

2018 20 20

2019 20 20

2020 140 140

2021 150 150

2022 150 150



- фестиваль 
автентичних 

колективів на приз 
Гната Танцюри;

- свято 
кобзарського 
мистецтва ім. 
Володимира 
Перепелюка 

«Струни вічності»;

- мистецькии 
проект «Мальована 

хата»;

- фестиваль 
народної творчості 
«Різдвяне диво»;

- фестиваль 
народної творчості 
«Скарби Поділля»;

120

обласний
бюджет

обласний
бюджет

Проведення 
експедицій з 
дослідження 

етнографічних і 
фольклорних 
особливостей 

південних районів 
області:

Піщанський
район

Ямпільський
район

Дослідження, 
вивчення елементів 
НКС Вінниччини 
та підготовка 
матеріалів на 
внесення їх до 
національного 
реєстру 
нематеріальної 
культурної 
спадщини України:

традицшнии 
орнаментальний 
розпис бубнівської 
кераміки;

традиції народної 
вишивки в 
с.Клембівка 
Ямпільського 
району;

орнаментальні 
традиції в 
писанкарстві 
Вінниччини

проведення 
експедицій з 
виявлення 
елементів НКС

обрядові традиції
подільського
весілля.

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
обласний центр народної 
творчості

обласний
бюджет

обласний
бюджет

Поліпшення роботи 
закладів культури 
області, створення 

студій з  відродження 
традиційних 

подільських ремесел



Організаційно-
методичне
забезпечення
роботи студій 3
відродження
традиційних
подільських
ремесел:

виїзні майстер- 
класи за участю 

провідних майстрів 
області з різних

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний центр народної 

творчості

4 4

видів народного 
мистецтва; 2019 4 4

круглі столи на 
тему «Традиційна

2018 4 4

народна культури 
Вінниччини» 2019 4 4

Видання наукових 
збірників за 
результатами 
етнографічних 
експедицій:

обласний
бюджет

- «Народні майстри 
Вінниччини»; 2018 100 100

- «Народне 
мистецтво 
Вінниччини»;

2021
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

обласний центр народної 
творчості

150 150
Розповсюдження 
кращого досвіду 

закладів культури,

каталоги робіт 2018 50 50
популяризація
традиційного

народного
мистецтва; 2019 50 50

2018 100 100

культурологічний 2019 150 150

часопис
«Світлиця».

2020 120 120

2021 120 120

2022 120 120

Разом 3827 0 3827 0

Підтримка 
кіномистецт 

ва та 
організація 
культурно- 

мистецьких

Поповнення 
фільмофонду 

обласного центру 
культури «Щедрик»

2018

Управління культури і

обласний
б ю д ж е т

70 70

Покращення 
кінообслуговування 
населення області, 

збільшення кількості
вітчизняних та 

світових

2019 облдержадміністрації, 
Вінницький обласний центр

70 70

проектів 2020 70 70

кінострічок, 
фільмами дитячої 

та молодіжної 
тематики

2021 культури «Щедрик» 70 70 глядацької аудиторії

2022 70 70

Реалізація 2018
Управління культури і 

мистецтв
обласний
бю д ж е т 50 50

соціального
мистецького 2019

облдержадміністрації, 
Вінницький обласний центр 
культури «Щедрик», районні 

дирекції кіновідеомережі 
області

50 50
П опуляризац ія  кращ их 
зра зк ів  у кра їн сько го  та

всіх»
2020 50 50 се ре д  ш и ро ки х  верств 

населення

Організація та 
проведення 

Регіонального

2018 Управління культури і
обласний
б ю д ж е т

50 50
П ід три м ка  ам аторського  

к іном истецтва

2019
мистецтв

облдержадміністрації. 50 50

аматорського кіно 
«Кінометр»

2020
Вінницький обласний центр 

культури «Щедрик» 50 50

Організація
культурно-масових

заходів

2020 Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Вінницький обласний центр

2500 2500 Інф орм ування і

2021 2000 2000
потреб  гр ом ад ян , їх 

естетичне  виховання,

2022 культури «Щедрик» 2000 2000
розви ток та збагачення 
д ухов н о го  п отенц іалу

Разом 7150 0 7150 #  0 ;
Фінансова 
підтримка 

професійного 
мистецтва. 

Громадянське 
суспільство. 3  
абезпечення 

розвитку 
культурних 
ініціатив.

Проведення 2018
обласний
бю д ж е т

15 15

концертів 
провідних творчих 2019

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації.

15 15 Охоплення культурно-

обласної філармонії 
в рамках 

Мистецького 
проекту “Майстри

2020 15 15 обслуговуванням 
дітей шкільного віку, 

що проживають у 
сільській місцевості

2021
Вінницька обласна філармонія 

ім. М.Д.Леонтовича 15 15

сцени -  сільській 
та учнівській 

молоді”
2022 15 15



Проведення 
творчих звітів в 

районах області до 
75 річчя ансамблю 

пісні і танцю 
Поділля

2019 285 285

Охоплення культурно- 
мистецьким 

обслуговуванням 
районів області. 

Збереження, 
збагачення та 

популяризація нац. 
Муз мистецтва.

Створення 
молодіжного 
хорового 
колективу(ЗО 
ставок)

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, Вінницька 
обласна філармонія ім.
М.Д. Леонтовича

обласний
бю д ж е т

Створення умов 
розвитку культурного 
простору Вінниччини 
та організації дозвілля 
мешканців області (в 
межах бюджетного 

запиту на відповідний 
рік)

Завершення
формування

симфонічного

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

Вінницька обласна філармонія 
ім. М.Д.Леонтовича

обласний
бю д ж е т

1200 1200 Формування 
позитивного іміджу 

регіону в Україні та за 
кордоном, обмін 

культурно- 
мистецьким досвідом 

між професійними 
музикантами України 

та світу, 
популяризація 

національного та 
світового класичного 
музичного мистецтва

філармонії. 
Виділення 21 

додаткової штатної 
одиниці

2019 300 300

Фінансова 
підтримка 

Національного 
музею садиби 
М.І.Пирогова

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Національний музй садиби 

М.І.Пирогова

обласний
бюджет

200 200

Заходи до 
відзначення 90- 
річчя Вінниччини 
та 85-річчя 
філармонії

2022

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, Вінницька 
обласна філармонія ім. 
М.Д.Леонтовича

обласний
бюджет

200 200

Вивчення та 
збереження історії 

головної концертної 
організації області

Організація і
проведення
міжнародних
музичних
фестивалів: Формування 

позитивного іміджу 
регіону в Україні та за 

кордоном, обмін 
культурно- 

мистецьким досвідом 
між професійними 

музикантами України 
та світу, 

популяризація 
національного та 

світового класичного 
музичного мистецтва

ім. П.І. 
Чайковського та 

Н.Ф. фон Мекк та 
органної музики 

«Музика в 
монастирських 

мурах»;

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Вінницька обласна філармонія 

ім. М.Д.Леонтовича

обласний
бюджет 200 200

2019 200 200

2020 300 300

2021 320 320

2022 400 400

Всеукраїнського 
фестивалю «Хорові 

асамблеї 
Леонтовича»

2018 Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Вінницька обласна філармонія 

ім. М.Д.Леонтовича

обласний
бюджет 50 50

2019 50 50

2020 50 50

Проведення
постановочних
робіт до вистави
Сергія Лойка
„Аеропорт”
(присвяченого
героїзму і мужності
захисників
Донецького
аеропорту)

2018

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 
український академічний 
музично-драматичний театр 
ім. М.Садовського

обласний
бюджет

200 200

Виховання
національної
свідомості,
патріотизму



Проведення
Міжнародного

фестивалю

2019 Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний академічний театр 

ляльок

обласний 
бюджет, інші

500 400 100
Підвищення якісного 

рівня мистецького 
обслуговування дітей, 

формування 
позитивного іміджу 

регіону
«Подільська

лялька» 2021 550 450 100

Відзначення 85-ї 
річниці з дня 
утворення 
Вінницького 
академічного 
обласного театру 
ляльок

2022

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
обласний академічний театр 
ляльок

обласний
бюджет

100 100

Підвищення якісного 
рівня репертуару, 

поліпшення 
мистецького 

обслуговування 
жителів області

Участь 
Вінницького 
академічного 

обласного театру 
ляльок у 

міжнародних 
театральних 

фестивалях та 
конкурсах за 

межами України

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
обласний академічний театр 

ляльок

обласний 
бюджет, інші 40 35 5

Формування 
позитивного іміджу 
регіону, розширення 

міжнародних 
культурних зв’язків

2019 50 45 5

2020 60 55 ?

2021 70 65 5

2022 70 65 5

Створення вистав 
та інших творів 

театрального 
мистецтва ( 4  

театральні 
постановки в рік)

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Вінницький академічний 
обласний театр ляльок

обласний 
бюджет, інші 120 60 60

Розвиток
театрального

мистецтва
Вінниччини

2019 120 60 60

2020 120 60 60

2021 120 60 60

2022 120 60 60

Фінансова 
підтримка театрів

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

обласний академічний театр 
ляльок,Вінницький обласний 

український академічний 
музично-драматичний театр 

ім. М.Садовського

обласний
бюджет 23000 23000

Здійснення статутної 
діяльності2019 25018 25018

2020 28540 28540 сценічне відтворення 
драматичних творів 

вітчизняних та 
зарубіжних авторів

2021 33100 33100

2022 40000 40000

Фінансова 
підтримка 

філармонії, 
художніх і 
музичних 

колективів, 
ансамблів, 

концертних 
організацій

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Вінницька обласна філармонія

обласний
бюджет 18335 18335

Здійснення статутної 
діяльності концертної 
організації, сценічне 

відтворення музичних 
творів вітчизняних та 

зарубіжних авторів

2019 19438 19438

2020 22400 22400

2021 26460 26460

2022 31800 31800

Міжнародний
фестиваль

OPERAFEST
TULCHYN

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації

державний, 
обласний 

бюджет, інші

7500 200 2000 5300

2019 2200 200 2000

2020 200 200

2021 200 200

2022 200 200

Всеукраїнський 
фестиваль 

CONTEMPORARY 
MUSIC DAYS IN 

VINNYTSIA

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації

обласний 
бюджет, інші 400 300 100

2019 140 100 40

2020 40 0 40

2021 40 0 40

2022 40 0 40



2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, обласна 

філармонія ім. 
М.Д.Леонтовича

обласний 
бюджет, інші 9300 300 9000

Міжнародний
фестиваль

2019 150 150

У ІШ У Ш А 2020 160 160

2021 160 160

2022 160 160

Створення
культурного,

інтерактивного,

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 
Вінницький обласний 

краєзнавчий музей

обласний 
бюджет, інші 2850 1350 1500

2019 1300 1300

іноваційного 
простору 

(придбання 
матеріалів та 

обладнання, оплата 
послуг, проведення 
ремонтних робіт та

2020 1000 1000

2021 500 500

2022 500 500

Розробка
культурних
маршрутів:

Фестиваль 
«ЬЕСЖТОУІСН 
М ивІСРЕвТ» у 

Марківці

2019

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації

обласний
бюджет

250 250

Формування іміджу 
регіону на 

міжнародному рівні

2018
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 
сількі,селищні, міські 

територіальні громади

державний,
обласний 1800 100 1000 700

Участь у проекті 
«Малі міста -  

великі враження»

2019 500 100 400

2020 600 100 500

2021 600 100 500

2022 600 100 500

Академія 
культурного лідера 
-  підготовка ТОП -  

менеджерів для

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації 
обласний навчально- 

методичний центр

державний,
обласний
бюджет 450 150 300

ОТГ та малих міст 
(в рамках 

Державної 
програми Академія 
культурного лідера

2019 450 150 300

Фестиваль
сучасного
мистецтва
«Червоний

квадрат»

2019

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації

обласний
бюджет

200 200

Оперні вечори в
2018

Управління культури і 
мистецтв

обласний
бюджет 200 200

палаці Потоцьких
2019

облдержадміністрації
200 200

2018
Управління культури і 

мистецтв
обласний 

бюджет, інші
350 250 100

Створення 
літературно- 
мистецького 

проекту "Культура 
Вінниччини"

2019
облдержадміністрації, 

Асоціація бібліотек
350 250 100

2020
Вінниччини, творчі спілки.

100 0 100

2021 100 0 100

2022 100 0 100

Підтримка 
громадських 
ініціатив (за 

проектами)"Бюдже

2018
Управління культури і 

мистецтв
обласний
бюджет 180 180

2019
облдержадміністрації, комісія 
з відбору проектів, виконавці 100 100

2021
проекту

500 500

2022 500 500

Разом 309331 1800 289746 17785



Розвиток та 
забезпечення 

діяльності 
освітніх 

закладів галузі 
культури.

Проведення 
конкурсів, 
фестивалів, оглядів 
колективів та 
окремих 
виконавців 
мистецьких 
навчальних 
закладів:

- конкурс 
«Подільська 

весна», 
"Подільський 

оберіг";

- фестиваль «День 
українського баяна 

і акордеона»

- науково- 
практична 

студентська 
конференція

«Музикознавчі 
студії Поділля»;

- фестиваль 
хорового 

мистецтва «Співає 
Поділля 

Леонтовича»;

- мистецькии 
проект «Молоді 

виконавці 
Вінниччини» 

(виїзні концерти);

молодіжнии етно- 
фестиваль 

«Калинові мости»

Відзначення 90- 
річчя з  дня 
заснування 
Тульчинського 
коледжу культури

Відзначення 60- 
річчя з дня 
заснування 
Вінницького 
училища культури і 
мистецтвім. М.Д. 
Леонтовича

Сприяння участі 
талановитих 
студентів та 
викладачів у 

всеукраїнських та 
міжнародних 

конкурсах, 
фестивалях, 

конференціях

Управління культури і 
мистецтвоблдержадміністрації 
, Вінницький фаховий коледж 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича

Управління культури і 
мистецтвоблдержадміністрації 

Тульчинський фаховий 
коледж культури

Управління культури і 
мистецтвоблдержадміністрації 

, Тульчинський фаховий 
коледж культури

Управління культури і 
мистецтв
облдержадміністрації, 
Вінницький фаховий коледж 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадміністрації, 
Вінницький фаховий коледж 

мистецтв ім. М.Д. 
Леонтовича, Тульчинський 
фаховий коледж культури

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

З береж ення  та розвиток 
нац іо н а льн и х  традиц ій , 
виявлення та п ідтр им ка  

м о л д од и х  талантів, 
п ідвищ ення  

в икл а да ц ького  рівня

З береж ення  та 
популя ризац ія  е тн ічн ого  

мистецтва  р егіо ну  
д ор учен ня  м о л од і д о  

збагачення 
етнокультури  С хідного  

Поділля

В ітання ветеранів, 
вип упускн и к ів , 
пр а ц івн ик ів  та студентів  
училищ а.

В ітання ветеранів, 
в ип уп ускн и к ів , 
п р а ц івн и к ів  та студентів  
училищ а.

П ід вищ ення  учн івсько го  
проф ес ійного  р івня



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

2 0 1 9

Вінницький обласний 
навчально-методичний центр 
галузі культури, мистецтв та 
туризму

обласний
бюджет

50 50

П ідвищ ення 
проф ес ійного  рівня 
п р а ц івн и к ів  культури 
області

Удосконалення 
навчального 

процесу 3 
підвищення 
кваліфікації 

працівників галузі 
культури області 
шляхом обміну 
досвідом між 

закладами культури 
інших регіонів 

України

2 01 8

обласний
бюджет

50 50

П ідвищ ення 
проф ес ійного  р івня 

пр а ц івн ик ів  культури 
області

2 01 9
Управління культури і 

мистецтв 
облдержадміністрації, 

(заклади культури)

50 50
'

2 02 0 50 50

2021 50 50

2 0 2 2 50 50

РаЗОМ 3 21 0 0 3000 210

Соціальний 
захист та 
підтримка 

творчих 
працівників

Виплата щорічних 
стипендій та премій 
облдержадміністра 

ції та обласної 
Ради:

обласний
бюджет

М оральна  та 
м атер іальна  п ідтрим ка  

м и тц ів  та творчих 
пр а ц івн ик ів  області.

201 8 102 102

- митцям галузі 
культури;

201 9 102 102

2 0 2 0 2 04 204

2021 2 04 204

2 0 2 2 2 04 204

201 8 108 108

201 9 108 108

- письменникам 
Вінниччини; 2 0 2 0 2 16 216

2021 2 16 216

2 0 2 2 2 1 6 216

201 8 18 18

- кращим 
студентам вищих 

мистецьких

2 0 1 9 18 18

2 0 2 0 36 36

закладів. 2021 Управління культури і
36 36

202 2 мистецтв 
обл держадм і н істрації, 

обласний центр народної 
творчості, Вінницький 

фаховий коледж мистецтв 
ім. М.Д. Леонтовича, 

Тульчинський фаховий 
коледж культури

36 36

Виплата щорічних 
премій:

Вш анування пам 'яті 
в ид а тн их  зем ля к ів  та 

популяризац ія  їх 
творчості.

201 8 30 ЗО

2 0 1 9 60 60

імені 2 0 2 0 75 75

М.Коцюбинського

2021 100 100

202 2 100 100

201 8 20 20

імені С. 
Руданського;

2 0 1 9 60 60

202 0 60 60

2021 75 75

202 2 75 75



-  імені М. 
Леонтовича

2018 30 зо

2019 60 60

2020 90 90

2021 90 90

2022 90 90

Дольова участь в 
будівництві житла 

для працівників 
культури

2018

Управління культури і 
мистецтв 

облдержадм і н істрації

400 400
Залучення 

в исококвал іф ікованих  
м и тц ів  д о  розвитку 
культури  В ін н и ц ько ї2019 300 300

2020 300 300 п ідтрим ка

2021 300 300

2022 300 300

Разом 4439 0 4439 0
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