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Програма розвитку культури 
Вінницької області на 2018-2022 
роки
Фінансова підтримка театрів в тому 
числі: 25018,0 0,0 0,0 0,0 24997,5 0,0 0,0 0,0 24997,3 0,0 0,0 0,0 24997,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

1 .

театр ім.М.К. Садовського 17593 17592,8 17592,8 17592,8 0 0,0

Заробітна плата та 
нарахування на з/пл.(17567,8 
тис.грн.), оплата 
електроенергії (25,0 тис.грн.)

Дольова участь у будівництві житла 
для працівників культури 300 200,0 200,0 200,0 0,0

Дольова участь у будівництві 
житла для працівників .

театр ляльок 7425 7404,7 7404,5 7404,5 0 0,2

Заробітна плата та 
нарахування на з/пл., 
придбання порохотягу

економне
використання коштів

8 т.ч. проведення Міжнародного 
фестивалю лялькових театрів 
"Подільська лялька" 400 400 397,9 397,9 2,1

Проживання учасників 
фестивалю, харчування

економне
використання коштів

2.

Фінансова підтримка філармонії, 
художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних організацій. 19342,9 19259,3 19259,3 19259,3 0 0,0

Заробітна плата та 
нарахування на з/пл., оплата 
електроенергїм та 
теплопостачання

в т.ч. XVI Міжнародний фестиваль 
ім.П.І.Чайковського та Н.Ф.Мекк та 
органної музики "Музика в 
монастирських мурах" 200,0 200,0 200,0 200,0 0 0,0

Послуги з організації та 
проведення концертних 
програм, тимчасове 
проживання, друк 
поліграфічної продукції, 
оформлення зали квітковою 
продукцією, трансляція 
рекламних роликів, 
розміщення рекламних 
повідомлень, дипломи, 
рамки, виготовлення 
паперових пакетів

виплата щорічних стипендій та 
премій облдержадміністрації та 
обласної Ради:

Виплата щорічних премій:



3.

ім.Руданського 60,0 20,0 20,0 20,0 0 0,0

Премія з метою вшанування 
пам'яті великого 
українського письменника 8 
2-х номінаціях

ім.Коцюбинського 60,0 60,0 60,0 60,0 0 0,0

Премія з метою вшанування 
пам'яті великого 
українського письменника в 
3-х номінаціях

ім.М.Д.Леонтовича 60,0 20,0 20,0 20,0

Премія у номінації 
"Професійні хорові 
колективи"

Виплата щорічних стипендій : 0

4.

митцям га/іузі культури обласним 
центром народної творчості 102,0 102,0 102,0 102,0 0 0,0

Персональна стипендія 
митцям

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

Стипендії письменникам 
Вінниччини

кращим студентам вищих 
мистецьких навчальних закладів: 0

Вінницького коледжу культури і 
мистецтв ім.М.Д.Леонтовича 10,8 10,8 10,8 10,8 0 0,0 Стипендії

Тульчинського коледжу культури 7,2 7,2 7,2 7,2 0 0,0 Стипендії _
Розвиток аматорського мистецтва та 
народної творчості:

Обласний центр народної творчості

реалізація обласної культурно- 
мистецької акції “Плеяда митців 
Вінниччини"; 50,0 4,0 3,95 3,95 0 0,00

Сувенірна та квіткова 
продукція

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

фестиваль народної творчості 
«Різдвяне диво»; 20,0 20,0 16,5 16,5 0 3,5

Транспортні послуги, послуги 
з оренди звукового 
обладнання

економне
використання коштів

Обласний фестиваль ромської 
культури «Девлеса ромале!» 8,0 8,0 8,0 8,0 0 0,0

Сувенірна, друкована, 
квіткова
продукція,худ.оформлення, 
режисерсько- 
постан.витрати,оплата 
творчим колективам

V Всеукраїнське свято народного 
мистецтва «Великодня писанка» 20,0 20,0 20,0 20,0 0 0,0

Друкована прод., монтаж 
демонтаж виставки, 
режисерсько- постан., 
рекламні послуги

Культорологічний часопис "Світлиця" 150,0 97,5 97,5 97,5 0 0,0
Друк "Світлиця" №4 за 
2018р.,№1,№2,№3 2019р.

Мистецький проект "Мальована 
хата" 100,0 20,0 20,0 20,0 0 0,0

Транспортні послуги, 
художні матер., друкована 
прод.



5.
Культурно-мистецька акція 
"Мистецтво одного села" 50,0 50,0 50,0 50,0 0 0,0

Організація виставки, 
транспортні послуги, 
художнє оформлення, 
проживання

Проведення конкурсів, фестивалів, 
оглядів  колективів та окремих 
виконавців мистецьких навчальних 
заклад ів :
Вінницький коледж культури і 
мистецтв ім.М.Д.Леонтовича

Конкурс "Подільська весна" 570,0 167,0 162,9 162,9 0 4,1
Подарунки, квіткова 
продукція, податок

економне
використання коштів

Фестиваль "День українського баяна 
і акардеона" 10,0 10,0 9,9 9,9 0 0,1 Подарунки

економне
використання коштів

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

Послуги з перевезення 
концертних бригад

економне
використання коштів

Науково-практична конференція 15,0 15,0 14,9 14,9 0 ОД
Друкована та сувенірна 
продукція

економне
використання коштів

Тульчинський коледж культури

Міжнародний фестиваль ОРЕІ^АРЕБТ 
Т ІД С Н ^  * 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0 0,0

Розпорядженням голови 
обласної державної 
адміністрації від 11.04.2019р. 
№ 277 "Про внесення змін 
до рішення обласного 
бюджету на 2019р." 
спрямовано субвенцію в сумі 
2000,0 тис.грн. на 
Тульчинську ОТГ

6.
Молодіжний етнофестиваль 
"Калинові мости" 55,0 55,0 52,3 52,3 0 2,7

Запрошення, конверти, 
грамоти,буклети, фотопапір, 
рекламні буклети, квіткова 
продукція, сувенірна 
продукція,
фонограма,відеоролики

економне
використання коштів

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

Обласна бібіліотека для юнацтва

7.
Конкурс молодіжної творчості "Наша 
рідна земля Україною зветься". 20,0 20,0 20,0 20,0 0 0,0

Квіткова, рекламна та 
сувенірна продукція, 
канцелярські товари, 
продяки, дипломи, 
фоторамки

Проведення науково-практичних 
конференцій

Обласна універсальна наукова 
бібліотека ім.К.А.Тімірязєва



І

8.

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

Виготовлення електронного 
диску з висвітленням ходу 
конференції

"Бібліотека в умовах сучасності і 
конструювання майбутнього" 10,0 10,0 10,0 10,0 0 0,0

Придбання роздаткового 
матеріалу для учасників 
конференції та 
інформаційної продукції

Створення та модернізація \«еЬ-сайту 13,0 13,0 10,0 10,0 0 3,0
Оновлення та внесення змін 
у структуру сайту

економне
використання коштів

Обласна бібліотека для дітей 
ім.І.Я.Франка

9.

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

Закуплені матеріали для 
рукоділля в гуртковій роботі

Економія коштів 
внаслідок проведення 
закупівлі через 
систему Ргоггого

Адміністрація державного історико- 
культурного заповідника "Буша"

10.

Проведення Всеукраїнського 
пленеру ску/іьпторів-каменотесів 
"Подільський оберіг" 120,0 64,0 64,0 64,0 0 0,0

Послуги з організації та 
проведення фестивалю 
(харчування та проживання), 
придбання каменя та 
сухорізів, транспортні 
послуги

Проведення Всеукраїнського 
фестивалю майстрів народної 
творчості "Бушанська пектораль" 50,0 35,0 35,0 35,0 0 0,0

Послуги з організації та 
проведення фестивалю 
(харчування та проживання)

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

Послуги з організації та 
проведення заходу

Відзначення 365-ої річниці Оборони 
Буші 60,0 12,1 12,1 12,1 0 0,0

Послуги з харчування та 
проживання учасників

Культурно-мистецький проект 
"Шляхами тканої Буші" в рамках 
конкурсу "Малі міста - великі 
враження" 400,0 400,0 400,0 400,0 0 0,0

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

11.

Проведення міжнародного 
фестивалю УІШУТБІА .ІА27РЕ5Т 
управлінням культури і мистецтв 
облдержадміністрації 150,0 150,0 150,0 150,0 0 0,0

Оплата концертної програми 
Київського національного 
театру оперети мюзикл "Бал 
у Савойї", транспортних 
послуг з перевезення майна 
театру, творчої групи

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

12.

Проведення наукової-практичної 
конференції: «Інфраструктура закладів 
культури: стан, тенденції розвитку в 
умовах децентралізації! 50,0 50,0 50,0 50,0 0 0,0

Оплата доповідачам та 
модераторам. Друкована 
продукція, канцтовари, 
засоби гігієни, транспортні 
послуги, кейтерінгове 
обслуговування



Вінницький обласний краєзнавчий 
музей _

13.

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

Оплата за викоиаіпія 
дослідження вертикального 
слекто резонансного 
зондування в реальних 
польових умовах

Підготовка і друк III тому науково- 
популярного видання «Вінниця у 
спогадах» 120,0 30,0 30,0 30,0 0 0,0

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

Перевидання альбому «Визначні 
пам'ятки Вінниччини» 30,0 30,0 30,0 30,0 0 0,0

іираж видання / ь  
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

Придбання комп'ютерного 
обладнання, контейнера для 
зберігання обладнання

ВСЬОГО: 50614,9 0,0 0,0 0,0 48458,0 0,0 0,0 0,0 46444,0 * 0,0 0,0 0,0 46444,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.04.2019р. № 277 "Про внесення змін до рішення обласного бюджету на 2019р." спрямовано субвенцію в сумі 2000,0 тис.грн. на Тульчинську ОТГ (Міжнародний
фестиваль ОРЕРАГЕБТТІІІ.СНУГ'О

Ольга ДЕРНОВА

Вікторія ГАЛЕНКО



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 рік

Управління культури і мистецтв обласної державної адміністрації

Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки (Рішення 27 сесії 7 скликання № 516 від 20 грудня 
2017р.)

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. Фінансова підтримка театрів.

Дольова участь в будівництві житла для 
працівників культури.

Проведення Міжнародного фестивалю 
лялькових театрів "Подільська лялька".

Формування та задоволення 
потреб населення в 
театральному мистецтві.

Матеріальна підтримка 
висококваліфікованих митців.

Підвищення якісного рівня 
мистецького обслуговування 
дітей, формування позитивного 
іміджу регіону.

Фінансова підтримка 
театрів.

Дольова участь в 
будівництві житла для 
працівників культури.

Проведення 
Міжнародного 
фестивалю театрів 
ляльок"Подільська 
лялька".

Формування та задоволення 
потреб населення в театральному 
мистецтві.

Матеріальна підтримка 
висококваліфікованих митців.

Підвищення якісного рівня 
мистецького обслуговування 
дітей, формування позитивного 
іміджу регіону.

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

XVII Міжнародний фестиваль 
ім.П.І.Чайковського та Н.Ф.Мекк.

Сприяння розвитку музичного 
мистецтва на Вінниччині. 
Задоволення потреб населення в 
послугах професійного 
музичного мистецтва.

Формування позитивного іміджу 
регіону в Україні та за

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

XVII Міжнародний 
фестиваль ім.

Сприяння розвитку музичного 
мистецтва на Вінниччині. 
Задоволення потреб населення в 
послугах професійного музичного 
мистецтва.

Формування позитивного іміджу 
регіону в Україні та за кордоном,
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кордоном, обмін культурно- 
мистецьким досвідом між 
професійними музикантами 
України та світу, популяризація 
національного та світового 
класичного музичного 
мистецтва.

П.І.Чайковського та 
Н.Ф.Мекк та органної 
музики "Музика в 
монастирських мурах".

обмін культурно-мистецьким 
досвідом між професійними 
музикантами України та світу, 
популяризація національного т а  
світового класичного музичного 
мистецтва.

3.

4.

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

Виплата щорічних стипендій:
- письменникам Вінницької обласної 

організації Національної спілки 
письменників України;
- митцям галузі культури;
-кращим студентам Вінницького коледжу 
культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича 
та Тульчинського коледжу культури

Вшанування пам’яті видатних 
земляків та популяризація їх 
творчості.

Моральна та матеріальна 
підтримка митців, творчих 
працівників області та кращих 
студентів вищих мистецьких 
навчальних закладів.

Виплата щорічних премій 
імені С. 
Руданського,
М.Коцюбинського, М. 
Леонтовича.
Виплата щорічних 
стипендій:

письменникам 
Вінницької обласної 
організації Національної 
спілки письменників 
України;
- митцям галузі культури;

кращим студентам 
Вінницького коледжу 
культури і мистецтв ім. 
М.Д.Леонтовича та 
Тульчинського коледжу 
культури

Вшанування пам’яті видатних 
земляків та популяризація їх 
творчості.

Моральна та матеріальна 
підтримка митців, творчих 
працівників області та кращих 
студентів вищих мистецьких 
навчальних закладів.

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

Популяризація творчості 
провідних митців Вінниччини, 
відзначення їх багаторічної 
діяльності в галузі культури та 
їх особистий внесок у розвиток 
професійного і аматорського 
мистецтва.

Впродовж звітного 
періоду проведено низку 
творчих вечорів (співаків, 
майстрів, художників, 
акторів, керівників 
творчих колективів) з 
нагоди відзначення 
ювілейних дат.

Ознайомлення з досягненнями 
провідних митців Вінниччини, їх 
творчим доробком, популяризація 
їх творчості.
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Всеукраїнське літературно-мистецьке 
свято сатири і гумору ім. С.Руданського

V обласний фестиваль народної 
творчості «Різдвяне диво»

Вшанування пам’яті видатного 
українського письменника, 
громадського діяча,
популяризації його літературної 
творчості та з нагоди 185-ї 
річниці від дня народження 
С.Руданського за участю 
письменників, фольклорних 
колективів, виконавців
розмовного жанру

Популяризації
мистецтва,

народного
відродження

традиційних свят та обрядів 
новорічно-різдвяного циклу на 
Вінниччині.

13-14 січня 2019 р. в 
с.Хомутинці та 
м.Калинівці проведено 
XI Всеукраїнське 
літературно-мистецьке 
свято сатири і гумору 
ім. С.Руданського.

11-12 січня 2019 року в м. 
Іллінці та ЦПКіВ 
м. Вінниці відбувся
V обласний фестиваль 
народної творчості
«Різдвяне диво»

Вшанування пам’яті видатного 
українського письменника,
громадського діяча, популяризації 
його літературної творчості та з 
нагоди 185-ї річниці від дня 
народження С.Руданського за 
участю за участю 30 гумористів із 
різних областей України, 
фольклорних колективів та гуртів, 
20 майстрів народного мистецтва. 
Учасниками театралізованого 
дійства стали понад 5,5 тис. 
глядачів.

В рамках заходу вручено 
Всеукраїнської літературно-
мистецької премії С.Руданського 
редактору журналу «Вінниччина» 
В. Вітковському за книгу гумору і 
сатири «Усмішечки».
Дипломантами стали письменники 
В. Цимбал за збірки «Карикатури з 
натури», «До Тараса» та 
письменник з Києва В.Шаройко за 
гумористичну збірку
«Принциповий хамелеон».

Взяли участь понад 40 кращих 
фольклорно-етнографічних та 
музичних колективів. В рамках 
фестивалів розгорнуто світлиці з 
обрядовими хлібами та стравами, 
виробами народних майстрів з 
районів області.
Різдвяний концерт «Засіємо 
добром» за участю понад 30-ти
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III обласний фестиваль ромської 
культури «Девлеса ромале!»

V Всеукраїнське свято народного 
мистецтва «Великодня писанка»

Підготовка і видання культурологічного 
часопису «Світлиця».

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

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

Висвітлення
мистецьких
проводяться
виставкова
діяльність,
репертуарного
спрямування

культурно- 
заходів, що 

в області, 
та видавнича 

матеріали 
та сценарного 
на допомогу

працівникам культури області.

9 квітня 2019 року в 
м. Калинівка відбувся 
обласний фестиваль 
ромської культури
«Девлеса ромале!»

2-3 травня 2019 р. в 
м. Вінниця, проведено
V Всеукраїнське свято 
народного мистецтва 
«Великодня писанка».

Видано 
«Світлиця» 
№2, №3

часопис 
Випуск №1,

фольклорно-етнографічних 
аматорських колективів і окремих 
виконавців.

Представили свою майстерність 10 
різножанрових творчих ромських 
колективів. Всього у фестивалі 
взяли участь понад 150 учасників. 
Понад 1000 калинівчан та гостей 
міста ознайомитися з ромською 
культурою та засвідчили свою 
повагу до культури різних народів.

Понад 150 початківців ознайоми
лися з традиційними техніками 
написання писанки. Взяли участь 
40 писанкарів із 17 областей 
України, в т.ч. 15 з Вінниччини, 7

колективів 
глядачів із

пісенними 
в рамках

фольклорних 
ознайомили 
великодніми 
традиціями 
театралізованого дійства «Велик
день душі в піснях і обрядах».

Тираж: видання -  1000 
примірників, 70 сторінок. 

Стимулювання працівників
закладів культури клубного типу 
до творчої діяльності, пошуку 
інноваційних шляхів культурного 
обслуговування і залучення 
населення до культурно-масових 
заходів. З цією метою 
підготовлено рубрики:
«Культурно-мистецька спадщина
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і

Симпозіум народного 
«Мальована хата»

Культурно-мистецька акція 
одного села»

малярства

«Мистецтво

Відродження та збереження 
народного малярства та традицій 
настінного розпису, збереження 
осередків цього виду народного 
мистецтва та залучення молоді 
до традиційного народного 
мистецтва

Збереження і популяризація 
декоративно-прикладного 
мистецтва, народних звичаїв, 
традицій українського села

14-18 серпня 2019 року в 
с. Носиківка
Шаргородського району 
проведено симпозіум 
народного малярства 
«Мальована хата»

З 15 жовтня по 15 
листопада 2019 року в 
рамках Всеукраїнської 
культурно-мистецької 
акції «Мистецтво одного 
села» у Національному 
музеї літератури України 
(м. Київ) відбулась 
виставка народного
мистецтва села Рогізка 
Чечельницького району

району», «Кращий сільський 
заклад культури», «Мистецька 
родина», «Село на Поділлі», 
«Пошуки науковця», «Майстер- 
класи».

В рамках проведення мистецького 
проекту 9 провідних художників з 
Київської, Хмельницької,
Черкаської областей, м.Вінниці та 
Шаргородського, Оратівського та 
Могилів-Подільського районів 
розмалювали 17 фасадів будівель, 
на яких було зображено обрядову 
В рамках проекту на фасаді 
Носиківської сільської ЗОШ І-ІІ 
ступенів встановлено меморіальну 
дошку відомій місцевій 
художниці Марії Деркач. 
Учасникам проекту було вручено 

стипендії в розмірі 1000 грн.

На виставці було представлено 
понад 350 виробів майстрів с. 
Рогізка (традиційна
вишивка,ткацтво, соломоплетіння, 
живопис, народне малярство, 
гончарство, різьблення, ляльки 
мотанки тощо). Окрім цього, 
кияни та гості міста були 
ознайомлені з історією, 
традиціями національної кухні 
Чечельницького району.
У виставці взяли участь поети та 
письменники, члени Міжнародної 
організації «Вінницьке земляцтво 
у Києві», науковці, фольклористи, 
студенти вищих навчальних
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закладів і учні загальноосвітніх 
шкіл м. Києва

6. Вінницький коледж культури і мистецтв 
ім. М.Леонтовича:
- обласний конкурс учнів мистецьких 
шкіл «Подільська весна»;

музичний фестиваль «День 
українського баяна і акордеона»

Молоді виконавці Вінниччини

Тульчинський коледж культури:
1 Всеукраїнський молодіжний 
етнофестиваль «Калинові мости»

Підтримка творчої молоді, 
профорієнтація кращих учнів 
мистецьких шкіл.

Популяризація українського 
баянно-акордеонного мистецтва

Сприяння розвитку музичного 
виконавства на Вінниччині 
Підвищення викладацького 
рівня

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.

«Подільська весна»
«День українського баяна 
і акордеона»

Молоді виконавці 
Вінниччини

науково-практична
конференція

Проведення 1 
Всеукраїнського 
молодіжного 
етнофестивалю 
«Калинові мости»

Підтримка творчої молоді та учнів 
мистецьких навчальних закладів

Популяризація баянного 
мистецтва

Сприяння розвитку музичного 
виконавства
Підвищення викладацького рівня

Проведення фестивалю сприяло 
зміцненню дружніх стосунків між 
регіонами України та національно- 
патріотичному вихованню 
молодого покоління, формуванню 
у молоді високохудожніх 
естетичних смаків, зміцненню 
творчих зв’язків між 
студентськими мистецькими 
колективами. Підтримка молодих 
майстрів-початківців, залучення їх 
до виставкової діяльності та 
практики проведення майстер- 
класів.
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7. Вінницька обласна бібліотека для 
юнацтва:
конкурс молодіжної творчості «Наша 
рідна земля Україною зветься».

Збереження та популяризація 
української мови в суспільстві, 
національно-патріотичне 
виховання підростаючого 
покоління та підтримка творчих 
здібностей молоді

15 травня 2019 року 
проведено конкурс 
молодіжної творчості 
«Наша рідна земля 
Україною зветься».

Виявлення та підтримка творчих 
здібностей молоді, залучення до 
творчої та літературної діяльності, 
участь в культурному житті 
регіону.

8. Проведення краєзнавчих науково- 
практичних конференцій:
- «Світ міниться -  і проростає слово» до 
81-ї річниці від дня народження 
українського поета, Героя України 
В.Стуса;
- «Бібліотека в умовах сучасності і 
конструювання майбутнього»

Створення та модернізація \уеЬ-сайту 
Вінницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва

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

Якісне представлення бібліотеки 
та регіону у світовому 
інформаційному просторі

Проведення краєзнавчих
науково-практичних
конференцій:
«Світ міниться -  і 
проростає слово» до 81-ї 
річниці від дня 
народження українського 
поета, Героя України 
В.Стуса;

«Бібліотека в умовах 
сучасності і 
конструювання 
майбутнього»

Створення та 
модернізація сайту \veb- 
сайту Вінницької 
обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім.. 
К.А.Тімірязєва

15 січня проведено науково- 
практичну конференцію «Світ 
міниться -  і проростає слово» у 
рамках Стусівських читань, 
присвячених 81-й річниці від дня 
народження українського поета, 
Героя України Василя Стуса 
Фонд бібліотеки збагатився 
презентованими книгами за 
тематикою конференції.

25 вересня проведено II науково- 
практичну конференцію 
«Бібліотека в умовах сучасності і 
конструювання майбутнього». 
Понад 30 наукових доповідей та 
повідомлень вміщено на 
електронний диск з матеріалами 
науково-практичної конференції. 
Фонд бібліотеки збагатився 
презентованими виданнями за 
тематикою конференції.

Модернізовано \уеЬ-сайт 
бібліотеки, зокрема удосконалено 
пошук оцифрованих документів в 
електронній бібліотеці за 
розділами: «Рідкісні та цінні 
видання», «Видання бібліотеки», 
«Краєзнавча Вінниччина».
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9. 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

Створенні умови для виявлення та 
самореалізації обдарованих дітей 
та молоді в обласні дитячій 
бібліотеці ім. І.Я. Франка

10. Всеукраїнський фестиваль майстрів 
народної творчості «Бушанська 
пектораль»

Проведення Всеукраїнського пленеру 
скульпторів-каменотесів «Подільський 
оберіг»

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

Мистецький проект 
спрямований на залучення 
молодих та досвідчених 
майстрів до відродження 
мистецьких традицій на Поділлі 
та Україні, для обміну досвідом, 
професійними навичками, 
знаннями. Збільшення кількості 
відвідувачів. Розвиток та 
реалізація творчих здібностей 
населення України, збереження 
та популяризація різних видів 
народних ремесел, української 
історії та мистецтва.

Популяризація та розвиток 
каменотесного ремесла та 
відродження давніх традицій 
регіону

Вивчення історичного минулого, 
створення конкурентоспромож
ного туристичного продукту

Знайомство відвідувачів з 
каменотесним та 
гончарним ремеслом 
регіону. Збільшення 
кількості відвідувачів 
історико-культурного 
заповідника «Буша» та 
регіону в цілому. 
Популяризація та 
розвиток народних 
ремесел.

Виготовлено погруддя 
М.Старицького, яке стало 
окрасою головної площі 
с. Буша

12 жовтня 2019 р. 
відбулася 1
Всеукраїнська історико- 
краєзнавча конференція

Виготовлено 6 кам’яних 
скульптур, які прикрасять 
Вінницький обласний академічний 
театр ляльок. Гончарні вироби 
поповнили фондову колекцію 
заповідника «Буша». Впродовж 
фестивалю проведено більше 100 
майстер-класів для дітей та 
дорослих.

Популяризація та розвиток 
каменотесного ремесла.
Збільшення кількості відвідувачів 
історико-культурного заповідника 
«Буша» та регіону в цілому.

Конференція присвячена 365 -  
річниці оборони Буші за участю 
більше 30 науковців, істориків, 
краєзнавців. Популяризація історії

Е:\М ои док у .чсн ть і\Л И С Т У 8А Н Н Я \О Б Л А С Н А  РА Д А \2019 \ін ф орм . по  п р ограм ах  за 2019  рік.<іос



Відзначення 365-річчя оброни Буші.

Культурно-мистецький проект «Шляхами 
тканої Буші».

З метою вшанування та 
популяризації творчості М 
Старицького відбувся 
культурно-мистецький захід за 
участю керівництва області та 
району, колективів культурно- 
освітніх закладів Бушанської 
територіальної громади, засобів 
масової інформації, науковців та 
краєзнавців, гостей з різних 
регіонів України.

Збереження, розвиток і 
популяризація традиційної
народної культури та 
нематеріальної культурної
спадщини.
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«Буша: славетні сторінки 
історії»

12-13 жовтня 2019 року 
встановлено та відкрито 
погруддя відомого 
українського 
письменника Михайла 
Старицького.

З 05 по 13 жовтня 2019 
року в рамках проекту 
відкрито інтерактивний 
«Музей ткацтва»,
створено музейну
експозицію,
облаштовано майстерні 
та проведено навчання з 
ткацької майстерності, 
упорядковано 
рекреаційні зони.

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.

Популяризація та розвиток 
каменотесного ремесла. 
Збільшення кількості відвідувачів 
історико-культурного заповідника 
«Буша» та регіону в цілому.

Проект дав можливість не тільки 
відродити ткацьке ремесло 
регіону, а й став засобом 
комунікації між майстрами з 
різних регіонів України, створення 
нових робочих місць, збільшення 
кількості відвідувачів, покращення 
туристичної привабливості 
регіону.
За результатами навчання 6 
учениць отримали сертифікати. В 
рамках проведено свято ткацтва 
«Шляхами тканої Буші», яке 
відвідало близько 4 тис, гостей.



11. Проведення міжнародного фестивалю
у і ш у т з і а  ^AZZ¥ESт

Формування іміджу регіону на 
міжнародному рівні

20-22 вересня проведено 
XXIII міжнародний 
фестиваль УГЬШУТЗІА 
JAZZFEST

3 20 по22 вересня 2019 року 
відбулася 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.

12. 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

13. Поверхневі (георадарні) дослідження 
історико-меморіального комплексу 
пам’яті жертв нацизму (ставка 
«Вервольф»)

Підготовка і друк III тому науково- 
популярного видання «Вінниця у 
спогадах»

Якісне представлення музею та 
регіону у світовому 
інформаційному просторі

Вивчення історичного минулого, 
створення
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

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).

Підготовлено та 
надруковано III том 
збірника «Вінниця у 
спогадах»

На І етапі робіт виконано 
частково-резонансну обробку 
знімків окремих ділянок, що дало 
можливість констатувати 
наявність на території ставки 
підземних споруд, заповнених 
повітрям та 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.

III том книги «Вінниця у 
спогадах» (1920-ті -  1950-ті роки) 
став завершальним в даному 
проекті. До проекту долучилися
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Перевидання двомовного альбому 
«Визначні пам’ятки Вінниччини» Вивчення історичного минулого, 

створення
конкурентоспроможного 
туристичного продукту

Підготовлено
перевидання
надруковано
«Визначні
Вінниччини»

до
та

альбом
пам’ятки

та

історики і краєзнавці з музею, 
Державного архіву Вінницької

Вінницького 
педагогічного 

ім. М. 
В його рамках 
томи, до яких

області 
державного 
університету 
Коцюбинського, 
підготовлено З 
увійшло 135 окремих споминів, 
присвячених нашому місту в його 
сучасних межах.

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.__________________

Ольга ДЕРНОВА

Вікторія Галенко
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2. Аналіз виконання показників га 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
театр ім. М.К.Садовського
Кількість вистав 
Кількість нових постановок 
Комерційна місткість глядачевих 
залів (на стаціонарі)
Кількість глядачів -  усього в т.ч.:

за реалізованими квитками

одиниць
одиниць

місць
осіб

осіб

План роботи 
План роботи 
План роботи

Кошторис по 
доходах і 
видатках

300
5

660
103134

76150

305
5

660
10382

81362

102%
100%

100%

107%

безкоштовно
плановий обсяг валового доходу 
у т.ч.

осіб
тис. грн.

26984
21092,8

22020
22097

82%
104,8%

плановий обсяг фінансової 
підтримки за рахунок коштів 
місцевих бюджетів

тис. грн. Рішення сесії 17792,8 17792,8 100%

плановий обсяг доходів 
Із загального обсягу планових 
доходів - доходи від реалізації 
квитків

тис. грн. Кошторис по 
доходах і 
видатках

3300.0

2803.1

4304.2

3585.3

130%

128%

Із загального обсягу планових 
доходів - доходи від виїзної та тис. грн. Кошторис по 188,3 151,9 81%
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|гастрольної діяльності 
Кількість реалізованих квитків

Інші доходи театру тис. грн.

театр ляльок

Кількість вистав одиниць

Кількість нових постановок одиниць

Комерційна місткість глядачевих 
залів (на стаціонарі)
Кількість глядачів -  усього в т.ч.:

осіб

осіб
за реалізованими квитками осіб

безкоштовно
плановий обсяг валового доходу 
у т.ч.
плановий обсяг фінансової 
підтримки за рахунок коштів 
місцевих бюджетів

осіб 
тис. грн.

тис. грн.

плановий обсяг доходів 
Із загального обсягу планових 
доходів - доходи від реалізації 
квитків
з загального обсягу планових 
доходів - доходи від виїзної та 
|гастрольної діяльності

тис. грн.

тис.грн.

тис.грн.

Кількість реалізованих квитків шт.
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доходах і 
видатках 76150 81362 107%

496,9 718,9 145%

Кошторис по 540 456 84%
доходах і 
видатках 
План роботи 4 2 50%

План театру 100 100

План роботи 41000 35437 86,4%
План роботи 38500 30595 79%

План роботи 2500 4842 193,7%
Кошторис по 8229,7 8405,9 102%
доходах і 
видатках 
Рішення сесії 7404,7 7404,7 100%

Кошторис по 845 1001,2 118%
доходах і 
видатках

845 981,2 116%

План роботи 40 178,8 447%

План роботи 38500 30595 79%



1.2
Кількість концертів

Комерційна кількість глядачевих 
залів,(на стаціонарі)

Кількість слухачів усього- 
в тому числі:

за реалізованими квитками

безкоштовно

Плановий обсяг валового доходу

Плановий обсяг фінансової 
підтримки за рахунок місцевих 
бюджетів

Плановий обсяг доходів

із загального обсягу планових 
доходів -  доходи від реалізації 
квитків
із загального обсягу планових 
доходів -  доходи від виїзної та 
гастрольної діяльності 
Кількість реалізованих квитків

одиниць

місць

осіб

осіб

осіб

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

шт.

Кошторис по 
доходах і 
видатках

План залу

Кошторис по 
доходах і 
видатках

Кошторис по 
доходах і 
видатках 
Кошторис по 
доходах і 
видатках 
Рішення сесії

Кошторис по 
доходах і 
видатках 
Кошторис по 
доходах і 
видатках 
Кошторис по 
доходах і 
видатках 
Кошторис по 
доходах і 
видатках
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480 497 103,5%

430 430 100%

100000 157094 157,1%

96500 154185 159,8%

3500 2909 83,1%

21542,9 23330,1 108,3%

19342,9 19259,3 99,7%

2200,0 4070,8 185,0%

1645,0 2085,6 126,8%

555,0 1985,2 126,8%

47000 54245 115,4%



1.3
Кількість стипендіатів премії ім. 
Руданського

осіб Розпорядження 
голови ОДА №44 
від 13 лютого 2006 
року «Про 
Всеукраїнську 
літературно- 
мистецьку премію 
імені Степана 
Руданського»
(зі змінами) 
Розпорядження 
Вінницької ОДА 
від 10 січня 2019 
року №10

3 3 100%

Кількість стипендіатів премії ім. 
Коцюбинського

Розпорядження 
Вінницької ОДА 
від 16 вересня 
2019 року №711

3 3 100%

Кількість стипендіатів премії ім. 
Леонтовича

Розпорядження 
Вінницької ОДА 
від 09 грудня 
2019 року №938

2 2 100%

1.4
Кількість стипендіатів осіб Розпорядження 

Вінницької ОДА
40 40 100%

1.5 Кількість заходів одиниць План заходів 7 7 100%
1.6 Кількість заходів одиниць План заходів 5 5 100%
1.7 Кількість заходів одиниць План заходів 1 1 100%
1.8 Кількість заходів одиниць План заходів 3 3 100%
1.9 Кількість заходів одиниць План заходів 1 1 100%
1.10 Кількість заходів одиниць План заходів 5 5 100%
1.11 Кількість заходів одиниць План заходів 1 1 100%
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1.12 Кількість заходів одиниць План заходів 1 1 100%
1.13 Кількість заходів одиниць План заходів 3 3 100%
2. Показники ефективності

2.1
Театр Садовського
Середня ціна одного квитка 
Середня кількість глядачів на 
одній виставі

грн.

осіб

Розрахунково

Розрахунково

36,81

344

44,07

339

120%

99%

Театр ляльок
Середня ціна одного квитка 
Середня кількість глядачів на 
одній виставі

грн.

осіб

Розрахунково

Розрахунково

22

76

32

78

145%

103%

2.2
Середні витрати на один 
культурно-освітній захід 
Середня ціна одного квитка 
Середня кількість слухачів на 
одному концерті

грн.
грн.
грн.
осіб

Розрахунково
Розрахунково
Розрахунково

45193
35
208

44650
38,45
316

98,8%
109,9%
151,9%

2.3
Середні витрати на одного 1 
одержувача премії

грн. Розрахунково 12500 12500 100%

2.4.
Середні витрати на одного 
стипендіата

грн. Розрахунково 5700 5700 100%

2.5
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 27900 19800 70,9%

2.6
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 59400 58000 97,6%
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2.7
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 20000 20000 100%

2.8
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 8300 8300 100%

2.9
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 15000 15000 100%

2.10
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 106200 106200 100%

2.11
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 150000 150000 100%

2.12
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 50000 50000 100%

2.13
Середні витрати на проведення 
одного заходу

грн. Розрахунково 114200 114200 100%

3.Показники якості
3.1
Театр Садовського
Середня завантаженість залів на 
стаціонарі

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

%

%

%

Розрахунково

Розрахунково

Розрахунково

52%

100%

100%

51%

100%

100%
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Театр ляльок
Середня завантаженість залів на 
стаціонарі

% Розрахунково 68% 63%

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

%

%

Розрахунково

Розрахунково

92%

103%

151%

120%

3.2
Середня завантаженість залів на 
стаціонарі 
Динаміка середньо 
завантаженості залів на 
стаціонарі в плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду 
Динаміка збільшення 
чисельності глядачів на одному 
спектаклі в плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

%

%

%

Розрахунково

Розрахунково

розрахунково

48,3%

100%

100%

72,1%

112,8%

120,6%

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

% Розрахунково 100% 114%

3.4
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Динаміка збільшення кількості 
стипендіатів у плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 120%

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

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 100%

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

% розрахунково 100% 100%

Начальник управління 

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового за'&езпечеі

льга ДЕРНОВА 

Вікторія ГАЛЕНКО
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