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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 рік

Управління культури і мистецтв обласної державної адміністрації

Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 
роки (Рішення 13 сесії 6 скликання № 414 від 18 грудня 2012 р.)

1.Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/ напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/ 
напрям діяльності

Запланований результат

1 Підтримка діяльності творчих спілок, 
щорічна виплата 40 стипендій

Сприяння 
всебічному розвитку 
культури, мистецтва, 
відродженню і 
подальшому розвитку 
культурних традицій, 
збереженню культурної 
спадщини, розвитку 
національної, 
професійної, творчої, 
видавничої 
популяризації 
досягнень української 
культури та мистецтва, 
створенню умов для 
творчої праці.

Підтримка діяльності 
творчих спілок, 
щорічна виплата 40 
стипендій

Сприяння 
всебічному розвитку 
культури, мистецтва, 
відродженню і 
подальшому розвитку 
культурних традицій, 
збереженню культурної 
спадщини, розвитку 
національної, 
професійної, творчої, 
видавничої 
популяризації 
досягнень української 
культури та мистецтва, 
створенню умов для 
творчої праці.
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2 Проведення Міжнародного музичного 
фестивалю «УГММТБІА ІА22РЕ8Т» , 
міжнародного фестивалю класичної 
музики ім. П.І.Чайковського та фон 
Мекк,
Придбання готово-виборного баяну 
обласною філармонією

Інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу.

Проведення 
Міжнародного 
музичного фестивалю 
«У ІШ ГШ А  
J A Z Z F E S T »  
міжнародного 
фестивалю класичної 
музики ім. 
П.І.Чайковського та 
фон Мекк ,
Придбання готово- 
виборного баяну 
обласною 
філармонією

Інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу.

3 Комплектування бібліотечних 
фондів(придбання періодичних видань, 
книжок друкованих) обласною 
універсальною науковою бібліотекою ім. 
К.А. Тімірязєва

Забезпечення прав 
громадян на бібліотечне 
обслуговування , загальну 
доступність до інформації 
та культурних цінностей, 
що збираються, 
зберігаються, надаються в 
тимчасове користування

Комплектування 
бібліотечних 
фондів(придбання 
періодичних видань, 
книжок друкованих) 
обласною 
універсальною 
науковою бібліотекою 
ім. К.А. Тімірязєва

Забезпечення прав 
громадян на бібліотечне 
обслуговування , загальну 
доступність до інформації 
та культурних цінностей, 
що збираються, 
зберігаються, надаються в 
тимчасове користування

4 Комплектування бібліотечних фондів 
(придбання періодичних видань, книжок 
друкованих)

Забезпечення прав 
громадян на 
бібліотечне
обслуговування ,

Комплектування 
бібліотечних фондів 
(придбання

Забезпечення прав 
громадян на 
бібліотечне
обслуговування ,
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Придбання двох ноутбуків для відділів 
обслуговування дітей дошкільного віку 
та учнів 1-4 класів та проведення 
масових заходів
обласної бібліотеки для дітей ім.
І.Я.Франка.

загальну доступність 
до інформації та 
культурних цінностей, 
що збираються, 
зберігаються, 
надаються в тимчасове 
користування

періодичних видань, 
книжок друкованих) 
Придбання двох 
ноутбуків для відділів 
обслуговування дітей 
дошкільного віку та 
учнів 1-4 класів та 
проведення масових 
заходів
обласної бібліотеки 
для дітей ім.
І.Я.Франка.

загальну доступність 
до інформації та 
культурних цінностей, 
що збираються, 
зберігаються, 
надаються в тимчасове 
користування

5 Комплектування бібліотечних фондів 
(придбання періодичних видань, книжок 
друкованих) обласною бібліотекою для 
юнацтва.

Забезпечення прав 
громадян на 
бібліотечне
обслуговування , 
загальну доступність 
до інформації та 
культурних цінностей, 
що збираються, 
зберігаються, 
надаються в тимчасове 
користування

Комплектування 
бібліотечних фондів 
(придбання 
періодичних видань, 
книжок друкованих) 
обласною бібліотекою 
для юнацтва.

Забезпечення прав 
громадян на 
бібліотечне
обслуговування , 
загальну доступність 
до інформації та 
культурних цінностей, 
що збираються, 
зберігаються, 
надаються в тимчасове 
користування

6. Виплата стипендій митцям

Виплата премії ім. М.Коцюбинського 
Виплата премії ім. С.Руданського

обласним центром народної творчості

Щорічна виплата 
стипендій

Щорічна виплата премій

Виплата стипендій 
митцям

Виплата премії ім. 
М.Коцюбинського 
Виплата премії ім.

Щорічна виплата 
стипендій

Щорічна виплата 
премій
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Проведення Всеукраїнського конкурсу 
«Подільська весна»,

виплата персональної стипендії Обласної 
ради кращим студентам Вінницького 
училища культури і мистецтв ім. 
М.Д.Леонтовича
Виплата персональної стипендії Обласної 
ради кращим студентам 
Тульчинського училища

Збереження та розвиток 
національних традицій та 
підтримка молодіжних 
талантів, підвищення 
викладацького рівня.

Щорічна виплата 
стипендій

С.Руданського 
обласним центром 

народної творчості 
Проведення 
Всеукраїнського 
конкурсу «Подільська 
весна»,
виплата персональної 
стипендії Обласної 
ради кращим 
студентам
Вінницького училища 
культури і мистецтв 
ім. М.Д.Леонтовича 
Виплата персональної 
стипендії Обласної 
ради кращим 
студентам 
Тульчинського 
училища

Збереження та 
розвиток національних 
традицій та підтримка 
молодіжних талантів, 
підвищення 
викладацького рівня.

Щорічна виплата 
стипендій

7. Забезпечення роботи обласного 
навчально-методичного центру галузі 
культури, мистецтв та туризму, 
підвищення кваліфікації різних категорій 
працівників культури бібліотечних, 
клубних та музейних спеціалістів 
відповідно до розроблених навчальних 
планів

Забезпечення підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки кадрів 
закладами післядипломної 
освіти ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації (академіями, 
інститутами, центрами 
підвищення кваліфікації).

Забезпечення роботи 
обласного навчально- 
методичного центру 
галузі культури, 
мистецтв та туризму, 
підвищення 
кваліфікації різних 
категорій працівників

Забезпечення 
підвищення кваліфікації 
та перепідготовки кадрів 
закладами післядипломної 
освіти ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації (академіями, 
інститутами, центрами 
підвищення кваліфікації).

Е:\Мои докумснтьЛЛИСТУВАННЯЮ БЛАСНА РАДА\2018\інформ. по профамах за 2017 piK.doc



культури
бібліотечних, клубних 
та музейних 
спеціалістів 
відповідно до 
розроблених 
навчальних планів 
поповнення 
бібліотечного фонду

8 Виплата заробітної плати з 
нарахуваннями 
комунального підприємства 

«Вінницякіно».

Розвиток національної 
кінематографії як 
складової частини 
української культури; 
збереження та 
відновлення національної 
кінематографічної 
спадщини

Виплата заробітної 
плати з 
нарахуваннями 
комунального 

підприємства 
«Вінницякіно».

Розвиток національної 
кінематографії як 
складової частини 
української культури; 
збереження та 
відновлення національної 
кінематографічної 
спадщини

9 Придбання мікрофонів обласного 
українського академічного музично- 
драматичного театру ім.М.К.Садовського

Інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу.

Придбання 
мікрофонів обласного 
українського 
академічного 
музично-
драматичного театру 
ім.М.К.Садовського

Інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу.
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2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання 
До
затвердженого 
програмою (%)

1 2 3 4 5 6 7
1.Показники продукту
1.1
Кількість письменників 
Вінниччини, які отримують 
стипендії

осіб Рішення 23 сесії 
обласної Ради 5 
скликання від 
27.02.2009 року № 
779"про внесення 
змін до рішення 12 
сесії обласної Ради 
4 скликання від 28 
квітня 2004 року 
№588 "Про 
встановлення 
гворчих стипендій 
письменникам 
Вінниччини" 
рішення 13 сесії 

обласної Ради 7 
скликання від

18 18 100%
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20.12.2016 року № 
221 «Про обласний 
бюджет на 2017 
рік».

1.2
Підтримка проведення
Міжнародного музичного 
фестивалю «УММІТ8ІА 
ІА ггРЕБТ» та 
міжнародного фестивалю 
класичної музики ім. 
П.І.Чайковського та фон Мекк 
обласною філармонією 
Зміцнення матеріально-технічної 
бази

Тис.грн
розпорядження 

обласної державної 
адміністрації від
23.03.2017 року 
№207 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».
розпорядження 

голови обласної 
державної 
адміністрації від
27.07.2017 року № 
524 «Про внесення 
змін до рішення 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».

116,0

120,0

190,0

116,0

120,0

190,0

100%

100%

100%

1.3
Поповнення бібліотечного 

фонду
(книги за бюдж. кошти)

Тис.грн. розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до

1030,0 1030,0 100%
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обласного 
бюджету на 2017 
рік» та
розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
27.07.2017 року 
№ 524 «Про 
внесення змін до 
рішення 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».

1.4
Поповнення бібліотечного фонду 
(книги за бюдж. кошти) 
Зміцнення матеріально-технічної 
бази

Тис.грн.
розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік»

232,5

25,7

232,5

25,7

100%

100%

1.5
Поповнення бібліотечного фонду 
(книги за бюдж. кошти)

розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік»

158,0 158,0 100%
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1,6 одиниць рішення 13 сесії
Кількість стипендіатів обласної Ради 7 17 17 100%
Кількість стипендіатів премії ім. скликання від 2 2 100%
Коцюбинського 20.12.2016 року
Кількість стипендіатів премії ім. № 221 «Про 3 3 100%
Руданського обласний бюджет

Кількість стипендіатів на 2017 рік». 3 3 100%
Кількість стипендіатів 2 2 100%

1.7 осіб рішення 13 сесії 580 580 100%
Середньорічна кількість обласної Ради 7
фахівців, які пройдуть скликання від
підвищення кваліфікації 20.12.2016 року 

№ 221 «Про 
обласний бюджет 
на 2017 рік».

1.8 рішення 13 сесії
Кількість глядачів Осіб обласної Ради 7 20000 20000 100%
у тому числі: скликання від
за реалізованими квитками Осіб 20.12.2016 року 5000 5000 100%
Відеопоказ по угодах Осіб № 221 «Про 13500 13500 100%
Безкоштовно Осіб обласний бюджет 1500 1500 100%
середня кількість глядачів на на 2017 рік».
одному сеансі 87 87 100%
комерційна місткість глядачевих 
залів Одиниць

100%кількість сеансів
плановий обсяг валового доходу

Одиниць 180 180
Одиниць 230 230 100%

у тому числі: Тис.грн. 236,0 236,0 100%

плановий обсяг фінансової
підтримки за рахунок коштів
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місцевих бюджетів 
плановий обсяг доходів від 
кінопрокату -  всього 
із загального обсягу планових 
доходів - доходи від реалізації 
квитків
кількість реалізованих квитків

Тис.грн.

Тис.грн.

Тис.грн.

Шт.

705,050

127

75,0

5000

705,050

127

75,0

5000

100%

100%

100%

100%

1.9
Зміцнення матеріально-технічної 
бази

Тис.грн.
розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».

380,0 379,8 99,9%

2.Показники ефективності

2.1
Середньорічні видатки на 
одного письменника

тис. грн. Рішення 23 сесії 
обласної Ради 5 
скликання від 
27.02.2009 року № 
779"про внесення 
змін до рішення 12 
сесії обласної Ради

6 6 100%
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4 скликання від 28 
квітня 2004 року 
№588 "Про 
встановлення 
творчих стипендій 
письменникам 
Вінниччини" 
рішення 13 сесії 

обласної Ради 7 
скликання від 
20.12.2016 року № 
221 «Про обласний 
бюджет на 2017 
рік».

2.2
Середні витрати підтримки з 
обласного бюджету на 
проведення одного заходу 
Середні витрати на придбання 
одного баяну

Тис.грн. розпорядження 
обласної державної 
адміністрації від
23.03.2017 року 
№207 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».
розпорядження 

голови обласної 
державної 
адміністрації від
27.07.2017 року № 
524 «Про внесення 
змін до рішення 
обласного 
бюджету на 2017

118,0

190,0

118,0

190,0

100%

100%
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рік».

2.3
Середні витрати на придбання 
одного примірника книжок

Грн. розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік» та
розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від
27.07.2017 року 
№ 524 «Про 
внесення змін до 
рішення 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».

196,66 196,66 100%

2.4
Середні витрати на придбання 
одного примірника книжок

Середні витрати на придбання 
одного ноутбуку

Грн. розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік»

196,66

12,85

196,66

12,85

100%

100%
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2.5
Середні витрати на придбання 
одного примірника книжок

Грн. розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік»

196,66 196,66 100%

2.6
Середні витрати на одного 
стипендіата
Середні витрати на одного 
одержувача премії 
Середні витрати на одного 
стипендіата

Грн.
рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 
20.12.2016 року 
№ 221 «Про 
обласний бюджет 
на 2017 рік».

5455

8000

5455

5455

8000

5455

100%

100%

100%

2,7
Витрати на 1 фахівця, що 
підвищить кваліфікацію

Грн. рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 
20.12.2016 року 
№ 221 «Про 
обласний бюджет 
на 2017 рік».

4507Д 4507,1 100%

2.8
середня кількість глядачів на 
одному сеансі
середня вартість одного квитка 
середні витрати на одного

Осіб

Грн.

рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 
20.12.2016 року

87

15,0

87

15,0

100%

100%
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глядача
у тому числі за рахунок 
загального фонду бюджету

Грн.

Грн..

№ 221 «Про 
обласний бюджет 
на 2017 рік».

47,05

35,3

47,05

35,3

100%

100%

2,9
Середні витрати на придбання 
одного мікрофона

Грн.
розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».

14,85 14,85 100%

3.Показники якості
3.1.
Динаміка збільшення 
фінансової підтримки у 
плановому періоді відповідно 
до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 200 200 100%

3.2
Створення належних умов для 
забезпечення проведення 
заходів

% Розрахунково 100 100 100%

3.3
Динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунково 103 103 100%
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Динаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

% Розрахунково 103 103 100%

3.4
Динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника 
попереднього періоду 
Динаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

%

%

Розрахунково

Розрахунково

103

103

103

103

100%

100%

3.5
Динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника 
попереднього періоду 
Динаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

%

%

Розрахунково

Розрахунково

103

103

103

103

100%

100%

3.6
Динаміка збільшення кількості 
стипендіатів у плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду 
Динаміка збільшення кількості 
учасників заходів у періоді 
відповідно до фактичного 
показника періоду,%

%

%

Розрахунково

Розрахунково

100

100

100

100

100%

100%
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3.7
Відсоток фахівців, які отримають 
відповідний документ

% Відомість видачі 
свідоцтв

100 100 100%

3.8
середня завантаженість залу

% Звіти 40 40 100%

динаміка збільшення кількості 
глядачів до населення у 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника | 
попереднього періоду

% Звіти 110 110 100%

динаміка збільшення 
завантаженості залів у 
плановому періоді відповідно 
до фактичного показника 
попереднього періоду

% звіти 110 110 100%

3,9
Забезпечення якісного рівня 
обслуговування

% 100 100 100%
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№ Назва програми / заходу Обсяг
коштів,
передба
чений
на
фінансу
вання
заходу
згідно
програ
ми

Обсяг
коштів,
передба
чений
на
фінансу
вання
заходів
програ
ми в
обласно
му
бюджет 
і на 
2017 р .

3

урахува
нням
змін

Фактичн
0

профіна 
нсовано 
станом 
на 01.01. 
2018 р .

Касові
видатк
и
станом 
на 
01.01. 
2018 р .

Кредито 
рська 
заборгов 
аність 
станом 
на 01.01. 
2018 р .

Залишок
невикор
истаних
асигнува
нь
станом 
на 01.01. 
2018 р .

Пояснення щодо 
розбіжностей та 
відхилень

Єдина комплексна програма 
розвитку галузі культури та 
духовного відродження у 
Вінницькій області на 2013-2017 
роки»

1. Підтримка діяльності творчих 
спілок, щорічна виплата 40 
стипендій

108,0 108,0 108,0 108,0

2. Проведення Міжнародного 116,0 116,0 116,0 81,0 - -
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юнацтва.
6 . Виплата стипендій митцям 102,0 102,0 102,0 102,0 - - -

Виплата премії ім. 20,0 20,0 20,0 20,0 -

М.Коцюбинського -

Виплата премії ім. С.Руданського 20,0 20,0 20,0 20,0 - -
Виплата премії ім. -

М.Д.Леонтовича 20,0 20,0 20,0 20,0 - -
обласним центром народної -

творчості
Виготовлення та встановлення 200,0 200,0 200,0 200,0 - - -

пам’ятного знаку (погруддя)
композитору М.Д.Леонтовичу
виплата персональної стипендії 10,8 10,8 10,8 10,8 - - -

Обласної ради кращим студентам
Вінницького училища культури і
мистецтв ім. М.Д.Леонтовича
Виплата персональної стипендії 7,2 7,2 7,2 7,2 - - -

Обласної ради кращим студентам
Тульчинського училища
культури
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7. Видатки на забезпечення роботи 
обласного навчально- 
методичного центру галузі 
культури, мистецтв та туризму, 
підвищення кваліфікації різних 
категорій працівників культури 
бібліотечних, клубних та 
музейних спеціалістів відповідно 
до розроблених навчальних 
планів

2580,2 2580,2 2574,4 2574,4 5,8 Економія коштів

8. Витрати на заробітну плату з 
нарахуваннями
комунального підприємства 

«Вінницякіно».

1581,9 1581,9 1562,0 1562,0 19,9 Економія коштів

9. Придбання мікрофонів обласного 
українського академічного 
музично-драматичного театру 
ім.М.К.Садовського

380,0 380,0 379,8 379,8 0,2 Економія коштів

ВСЬОГО: 6876,6 6876,6 6850,7 6850,7 - 25,9
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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
21100, м. Вінниця, вул.Театральна,14 тел/ факс 35-05-33,53-18-06 

depinformcom@vin.gov.ua

30.01.2018р. №02.2-89
Обласна Рада

і

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

Директор Департаменту

mailto:depinformcom@vin.gov.ua


Інформація про виконання програми за 2017 рік
Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування головного розпорядника коштів програми

Депармамент Інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Найменування відповідального виконавця програми
Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження у Вінницькій області на 2013-2017 роки, рішення 34 
сесії обласної Ради 6 скликання №841 від 11 лютого 2015 року 

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Досягнуті результати

Сприяння діяльності 
обласної організації 
Національної спілки 
письменників України

Популяризація серед населення 
творів місцевих авторів, освітня 
та пропагандистська робота 
письменників Вінниччини в 
школах та закладах культури 
області, розширення 
запровадження в області 
міжнародних літературно- 
мистецьких проектів, створення 
належних умов для творчої праці 
членів Вінницької обласної 
організації Національної спілки 
письменників України

Надано фінансову 
підтримку обласній 
організації Національної 
спілки письменників 
України у сумі 39,3 
тис.грн.

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

Директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації



Додаток
тис.грн.

№
з/п

Назва програми / заходу Обсяг 
коштів, 
передбачени 
й на
фінансування 
заходу згідно 
програми

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

Фактично 
профінансовано 
станом на 
31.12..2017 р.

Касові 
видатки 
станом у 
звітному 
році.

Кредито
рська
заборго
ваність
У
звітном 
у році.

Залишок
невикорис
таних
асигнуван
ьр.

3 Єдина комплексна програма 
розвитку галузі культури та 
духовного відродження у Вінницькій 
області на 2013-2017 роки
фінансова підтримка діяльності 
Вінницької обласної організації 
нац..спілки письменників України

60,0 39,3 39,3 39,3

Разом по заходах програми 60,0 39,3 39,3 39,3 - -

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



і
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел. 661-270, факс 661-271, E-mail:

25.01.2018 № 05-10 /т^ Голові
н а___________ від___________  постійної комісії з питань бюджету,

фінансів та обласних програм 
Вінницької обласної Ради 
Мазуру Г.Ф.

Шановний Геннадію Федоровичу!

На виконання Вашого листа від 04.12.2017 року та доручення керівництва 
обласної державної адміністрації від 04.12.2017 р. № 10403/05-07 щодо 
здійснення моніторингу виконання обласної програми «Єдина комплексна 
програма розвитку галузі культури та духовного відродження у Вінницькій 
області на 2013-2017роки» затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 6 
скликання від 18.12.2012 року №414, зі змінами та доповненнями 
повідомляємо.

Управлінням підготовлено річний підсумковий звіт, щодо виконання 
обласної Програми відповідно до Порядку формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних програм, затверджених рішенням 5 сесії 
обласної Ради 5 скликання від 10.11.2006 року №145 за рекомендованими 
формами.

Додатки: додаються.

З повагою

Начальник управління



Додаток 2 до рішення 24 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 
року № 469
Додаток №5 до Порядку формування, 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) п рограм

Інформація про виконання програми за 2017 року

Управління у справах національнеє гей та релігій облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця бю дж етної програми)

Програма «Єдина комплексна програма розвитку галузі к у л ь т у р и  та д у х о в н о г о  відродження у Вінницькій області на 2013-2017роки», 
затверджена рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18.12.2012 року №414, (із змінами та доповненнями) рішенням 20 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 636
(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)

1. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Ф актично проведені заходи
№  з/п

Назва, зміст заходу / напрям діяльності
Запланований

результат Назва, зм іст заходу / напрям діяльності Досягнуті
результати



Розділ УІІІ «Розвиток туризму» Єдиної 17 поїздок / Розділ УІІІ «Розвиток туризму» Єдиної 22 поїздок /
комплексної програми розвитку галузі 918 комплексної програми розвитку галузі 1188

паломників культури га духовного відродження у паломниківкультури та духовного відродження у
Вінницькій області на 2013-2017 роки» із Вінницькій області на 2013-2017 роки» із
змінами та доповненнями змінами та доповненнями
Організація та проведення безкоштовних Організація та проведення безоплатних
паломницько-туристичних подорожей сакральною паломницько-туристичних подорожей сакральною
спадщиною Подільського краю, які увійшли до спадщиною Подільського краю, які увійшли до
«Семи чудес Вінниччини», 21 Перлини Поділля та «Семи чудес Вінниччини». 21 Перлини Поділля та
України. України.
Здійснення паломницько-туристичних поїздок. Здійснення паломницько-туристичних поїздок.

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№ з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело інформації Затверд 

же по 
програ 

мою

Виконано
Рівень 

виконання до 
затвердженої 
о програмою

(%)
1 Показники продукту (транспортні послуги на 
перевезення паломників та туристів)
1.1. Розробленні маршрути
- м. Ві пн и ця-м. К иїв-м. В і н н и ця
- м. Вінни ця -с. Л я до во-м .Вінниця
-м.Вінниця -  смт. Браїлів Жмеринського району- 
м. Він ни ця
-м .Вінни ця-м. Шар го род-с.'Тек л і в ка 
Шаргородського району -с. Голинченці 
Шаргородського району -м.Вінниця 
-м.Вінниця-с.Лемешівка Калинівського району -с. 
Мирне Калинівського району -м.Вінниця 
м.Вінниця -  с.Галайківці Мурованокуриловецького 
району-м.Вінниця
-м.Вінниця -  смт. Браїлів Жмеринського району-м.

Поїздки Договір № 7 Про 
здійснення нерегулярних 
перевезень пасажирів 
автомобільним 
транспортом на 
внутрі ш 11 ьообласних 
мар 111 рутах п ротяжн істю 
понад 50 км та 
міжобласних маршрутах

17\918 22\1188 129,4



лз

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверд 
жено 

програ 
мою

Виконано
Рівень 

виконання до 
затвердженог 
о програмою

(%)
Гнівань Тиврівського району-м.Вінниця
2. Показники ефективності
2.1 Відродження християнських та духовних 
традицій, звичаїв та культури Подільського краю 
серед різних верст населення. Ознайомлення 
Вінничан з пам’ятками сакральної та духовної 
архітектури і спадщини Поділля, можливість участі 
у релігійних таїнствах та богослужіннях.

Середня
вартість
однієї
поїздки
(грн)

Договір № 7 Про 
здійснення нерегулярних 
перевезень пасажирів 
автомобільним 
транспортом на 
внутрішньообласних 
маршрутах протяжністю 
понад 50 км та 
м і жоб л ас них м арш рутах

5294 4091 129.4

3.Показники якості
3.1 Підвищення культурного та духовного розвитку 
Вінничан, виховання у молоді шанобливого 
ставлення до пам'яток сакрального та духовного 
мистецтва, популяризації християнських святинь 
Поділля, які ввійшли до семи чудес Вінниччини та 
21 Перлини Поділля.

% Договір № 7 Про 
здійснення нерегулярних 
перевезень пасажирів 
автомобільним 
транспортом на 
внутрішньообласних 
маршрутах протяжністю 
понад 50 км та 
м і жоб л асн и х марш рутах

100 100 100

І

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1 Додатково управлінням забезпечено безкоштовні екскурсії з історії становлення, будівництва та відродження 
сакральної та духовної спадщини Поділля, в більшості поїздок паломників забезпечено безкоштовним харчуванням. 
3.2. В період з січня по серпень 2017 року (включно) заплановані кошти в сумі 90 000,00 гри., фактичні видатки 
становлять 89916.00 грн.
3.3. В результаті проведення допорогових закупівель за допомогою електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн» 
зменшилась вартість одного кілометру пробігу транспортного засобу, що дало можливість зменшити в цілому вартість



4

однієї поїздки. Крім того, зменшилась кількість поїздок на велику відстань, що дало можливість збільшити кількість 
паломницьких поїздом по території області і як наслідок збільшення кількості вінничан, які мали можливість здійснити 
паломницько-туристичні подорожі сакральною спадщиною Поділля.
3.4 Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів -  не зафіксовано.
3.5 У зв’язку із закінченням терміну дії «Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та духовного відродження 
у Вінницькій області на 2013-2017 роки» із змінами та доповненнями та прийняттям «Програма підтримки діяльності 
національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку 
Вінниччини на 2016-2020 роки» затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №36, із 
змінами та доповненнями (рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016 р. №183, рішення 24 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 28.09.2017 р. №468) вважаємо за доцільне зняти дане питання з контролю.
4.До звіту додаємо - фото звіт.

Уповноважена особа головного 
розпорядника бюджетних коштів 
начальник управління

І.О.Салецький

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби С.А.Мазуренко
(ініціали та прізвище)



Додаток 3 до рішення 24 сесії 
О бласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року № 469

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

Фінансування обласних програм
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Програма «Єдина  
комплексна  
програма розвитку 
галузі культури та 
духовного  
відродження у 
Вінницькій області 
на 2013-2017роки

90,0 90,0 89,9 89,9 0,1

1 Проведення палом- 
ницько-туристичних 
подорожей сакраль
ною спадщиною 
Подільського краю, 
які увійшли до 
«Семи чудес 
Вінниччини», 21 
Перлини Поділля.

90,0 90,0 89,9 89,9 0,1

Всього: 90,0 90,0 89,9 89,9 - 0,1

Начальник управління 

Головний спеціаліст -бухгалтер

І.О.Салецький

С.А.Мазуренко


