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1
№ Назва програми / заходу Обсяг Обсяг Фактично Касові Кредитор Залиш Пояснення щодо розбіжностей

коштів,п коштів,п профінанс видатки ська ок та відхилень
ередбаче ередбаче овано станом заборгова невико
ний на ний на станом на на ність ристан
фінансує фінансув 01.01.2014 01.01.2014 станом их
ання ання 01.01.2015 01.01.2015 на асигну
заходу заходів 01.01.2016 01.01.2016 01.01. вань
згідно програм 01.01.2017 01.01.2017 2014 станом
програм и в 01.01.2018 01.01.2018 01.01. на
и обласно

му
бюджеті 
на 2013- 
2017 р. з 
урахуван 
ням змін

2015 
01.01.
2016 
01.01.
2017 
01.01.

2018

01.01.
2014 
01.01.
2015 
01.01
2016 
01.01.
2017 
01.01.

2018

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

324,0 324,0 324,0 324,0 - - -

2. Проведення Міжнародного музичного 
фестивалю «У ІШ ІТ Б ІА  JAZZFE ST», 
міжнародного фестивалю класичної 
музики ім. ГІ.І.Чайковського та фон

240,5 240,5 223,6 223,6 16,9 Економне використання 
бюджетних коштів (16,9)

М ек к , 355,0 355,0 355,0 355,0 - - -

придбання готово-виборного
баяну,капітальний ремонт даху гаражів -
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та капітальний ремонт 
гаражів,придбання костюмів, взуття, 
музичних інструментів, світлового 
обладнання,
придбання костюмів для симфонічного 
оркестру,
придбання концертного бас-барабану 
обласною філармонією.

190.0

712.0

344,4

180.0 

120,0

190.0

712.0

344,4

180.0 

120,0

190.0

711.1

344,4

180,0

120,0

190.0

711.1

344,4

180,0

120,0

-

0,9 Економне використання 
бюджетних коштів (0,9)

3. Комплектування бібліотечних 
фондів(придбання періодичних видань, 
книжок друкованих), 
придбання спеціалізованих меблів для 
облаштування відділу з 
обслуговування інвалідів та дитячої 
кімнати, придбання спеціалізованих 
меблів (стелажів) для читального залу 
бібліотеки,комп'ю терної та оргтехніки 
для модернізації основних 
технологічних процесів обласною 
універсальною науковою бібліотекою 
ім. К.А. Тімірязєва.

6384,8 6384,8 6384,8 5536,6 848,2 Кошти були повернуті в 
зв’язку з тим, що видатки не 
були проведені ГУДКСУ у 
Вінницькій області і тому 
постачальник ФОП Ю.М. 
Стоєв на виконання 
договірних умов та за своєю 
ініціативою повернув книги, а 
також з ТОВ «Фірма 
Періодика» в зв’язку з не 
проведенням оплати за 
журнали та періодичні 
видання друковані була 
укладена додаткова угода про 
розірвання договору (845,3) 
Економне використання 

бюджетних коштів (2,9)
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4. Придбання книг місцевих літераторів. 
Підтримка талановитих авторів і 
майстрів народного мистецтва 
обласною універсальною науковою 
бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва.

180,0 180,0 180,0 180,0

5. Комплектування бібліотечних фондів 
(придбання періодичних видань, 
книжок друкованих ), придбання 
спеціалізованих бібліотечних меблів, 
спеціалізованої прибиральної машини, 
комп’ютерної та оргтехніки для 
модернізації основних технологічних 
процесів, стелажів та кафедр, 
придбання двох ноугбуків для відділів 
обслуговування дітей дошкільного віку 
та учнів 1-4 класів та проведення 
масових заходів
обласної бібліотеки для дітей ім. 
І.Я. Франка.

1940,4

25,7

1940,4

25,7

1940,4

25,7

1940,4

25,7

6. Комплектування бібліотечних фондів 
(придбання періодичних видань, 
книжок друкованих), придбання 
спеціалізованих стелажів, двох 
комплектів комп’ютерного 
обладнання, ноутбука обласною 
бібліотекою для юнацтва.

1385,5 1385,5 1385,5 1385,5

7. Реставрація музейних експонатів 
обласного художнього музею

255,0 255,0 255,0 255,0 - - -

8. Придбання музейних експонатів, 
експозицій обласним краєзнавчим

99,8 99,8 99,8 99,8 - - -
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музеєм
9. Створення музею (придбання 

приміщення під музей заповідником 
«Буша»)

92,6 92,6 92,6 92,6

10. Виплата стипендій митцям

Виплата премії ім. М.Коцюбинського 
Виплата премії ім. С.Руданського 
Виплата премії ім. М .Д.Леонтовича 
обласним центром народної творчості 

Виготовлення та встановлення 
пам ’ятного знаку (погруддя) 
композитору М.Д.Леонтовичу

306.0

60.0 

60,0 

20,0

306.0

60.0 

60,0 

20,0

306.0

60.0 

60,0 

20,0

306.0

60.0 

60,0 

20,0

-

-

-

виплата персональної стипендії 
Обласної ради кращим студентам 
Вінницького училища культури і

200,0 200,0 200,0 200,0

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

39,6

25,2

39,6

25,2

39,6

25,2

39,6

25,2

11. 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.
Поповнення бібліотечного фонду, 
капітальний ремонт системи

11290,3 11290,3 11240,3 11240,3 50,0 Економне використання 
бюджетних коштів (50,0)

водовідведення (підведення до 37,3 37,3 37,3 37,3 - - -

центральної каналізаційної мережі), 49,4 49,4 49,4 49,4 - - -
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придбання офісної техніки

37,8 37,8 32,8 32,8 - 5,0 Економне використання 
бюджетних коштів (5,0)

12. Витрати на заробітну плату з 
нарахуваннями
комунального підприємства 

«Вінницякіно».

7805,3 7805,3 7772,3 7772,3 33,0 Економне використання 
бюджетних коштів

П ридбання автомобіля із 
звукопідсилювальною системою для 
транспортування кінофільмів по 
районах.

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

Прокат художніх фільмів. 44,5 44,5 44,5 44,5 - - -

Заходи з нагоди проведення днів кіно 
та 90 річчя від дня народження 
Параджанова.

5,0 5,0 5,0 5,0

М одернізація звукового і відео 
обладнання обласним комунальним 
підприємством «Вінницякіно».

249,0 249,0 249,0 249,0

13. Заходи з нагоди святкування 1000- 
річчя з дня заснування Свято- 
Усікновенського Лядівського 
скельного чоловічого монастиря

402,4 402,4 382,4 382,4 20,0 Економне використання 
бюджетних коштів
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14. Дольова участь у придбанні квартири 
для актриси обласного академічного 
українського музично-драматичного 
театру ім. М.К.Садовського (рішення 
16 сесії обласної Ради 6 скликання від 
20.06.2013 року №  528 «Про внесення 
змін до рішення 13 сесії обласної Ради 
6 скликання від 18.12.2012 року №  476 
«Про обласний бюджет на 2013 рік») 
Придбання мікрофонів.
Капітальний ремонт гримерних кімнат 
обласного українського академічного 
музично-драматичного театру 
і м . М . К . Садо вс ько го

150.0

380.0 

105,8

150.0

380.0 

105,8

150,0

379.8

105.8

150,0

379.8

105.8

- 0,2 Економне використання 
бюджетних коштів

15. Капітальний ремонт та утеплення 
фасаду гуртожитку 
Вінницького училища культури і 
мистецтв ім.М .Д.Леонтовича

464,4 464,4 464,4 464,4

16. Капітальний ремонт гуртожитку. 
Придбання музичних інструментів

796,0 796,0 796,0 796,0 - - -

Тульчинського училища культури 105,8 105,8 105,8 105,8 - - -

17. Придбання світлового та звукового 
обладнання, токарного верстата 
обласним театром ляльок

308,5 308,5 308,5 308,5

ВСЬОГО: 35922,0 35922,0 35796,0 34947,8 - 974,2
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2013-2017 роки 

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 Сприяння Підтримка діяльності творчих Сприяння
виплата 40 стипендій всебічному розвитку спілок, щорічна виплата 40 всебічному розвитку

культури, мистецтва, стипендій культури, мистецтва,
відродженню і відродженню і
подальшому розвитку подальшому розвитку
культурних традицій, культурних традицій,
збереженню збереженню
культурної спадщини, культурної спадщини,
розвитку розвитку
національної, національної,
професійної, творчої, професійної, творчої,
видавничої видавничої
популяризації популяризації
досягнень української досягнень української

Проведення М іжнародного музичного культури та Проведення Міжнародного культури та
фестивалю « У ІШ ІТ в ІА  М г г Р Е 8 Т »  , мистецтва, створенню музичного фестивалю мистецтва, створенню

2 міжнародного фестивалю класичної музики умов для творчої «У ]Ш ІТ 8ІА  Л А Ш ^ Т »  , умов для творчої
ім. П .І.Чайковського та фон Мекк, придбання праці. міжнародного фестивалю праці.
готово-виборного баяну,капітальний ремонт Інформування і класичної музики ім. Інформування і
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даху гаражів та капітальний ремонт гаражів 
„придбання костюмів, взуття, музичних 
інструментів, світлового обладнання, 
придбання костюмів для симфонічного 
оркестру,придбання концертного бас- 
барабану обласною філармонією.

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

П.І.Чайковського та фон Мекк

Придбання готово-виборного 
баяну обласною філармонією 
Капітальний ремонт даху 
гаражів та капітальний ремонт 
гаражів обласною 
філармонією.
Придбання костюмів, взуття, 
музичних інструментів, 
світлового обладнання 
обласною філармонією. 
Придбання костюмів для 
симфонічного оркестру 
обласної філармонії. 
Придбання концертного бас- 
барабану обласною 
філармонією.

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

3 Комплектування бібліотечних 
фондів(придбання періодичних видань, 
книжок друкованих), 
придбання спеціалізованих меблів для 
облаштування відділу з обслуговування 
інвалідів та дитячої кімнати, придбання 
спеціалізованих меблів (стелажів) для 
читального заііу бібліотеки,комп’ютерної та 
оргтехніки для модернізації основних 
технологічних процесів 
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 
фонді в( п ри дбай н я 
періодичних видань, книжок 
друкованих)
придбання спеціалізованих 
меблів для облаштування 
відділу з обслуговування 
інвалідів та дитячої кімнати, 
придбання спеціалізованих 
меблів (стелажів) для 
читального залу 
бібліотеки,комп’ютерної та 
оргтехніки для модернізації 
основних технологічних

Забезпечення прав 
громадян на бібліотечне 
обслуговування , 
загальну доступність до 
інформації та культурних 
цінностей, що 
збираються,
зберігаються, надаються 
в тимчасове 
користування
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процесів
обласною універсальною 
науковою бібліотекою ім. К.А. 
Тімірязєва

6
5 Комплектування бібліотечних фондів 

(придбання періодичних видань, книжок 
друкован их),
придбання спеціалізованих бібліотечних 
меблів, спеціалізованої прибиральної 
машини, комп’ютерної та оргтехніки для 
модернізації основних технологічних 
процесів, стелажів та кафедр, 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.

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),
придбання спеціалізованих 
бібліотечних меблів, 
спеці алізован ої п рибирал ьної 
машини, комп’ютерної та 
оргтехніки для модернізації 
основних технологічних 
процесів, стелажів та кафедр, 
двох ноутбуків для відділів 
обслуговування дітей 
дошкільного віку та учнів 1-4 
класів та проведення масових 
заходів
обласної бібліотеки для дітей 
ім. І.>1.Франка.

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

6 Комплектування бібліотечних фондів 
(придбання періодичних видань, книжок 
друкован их), придбання спеціалізованих 
стелажів, двох комплектів комп’ютерного 
обладнання обласною бібліотекою для 
юнацтва.

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

Комплектуван ня бібліотечн и х 
фондів (придбання 
періодичних видань, книжок 
друкованих), придбання 
спеціалізованих стелажів, двох 
комплектів комп’ютерного 
обладнання, обласною 
бібліотекою для юнацтва.

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

художнього музею
Зростання кількості 
відвідувачів музею на 
50%

Реставрація музейних 
експонатів обласного 
художнього музею

Зростання кількості 
відвідувачів музею на 
50%

8 Придбання музейних експонатів, експозицій 
обласним краєзнавчим музеєм

Зростання кількості 
відвідувачів музею на 
50%

Придбання музейних 
експонатів, експозицій 
обласним краєзнавчим музеєм

Зростання кількості 
відвідувачів музею на 
50%

9 Створення музею (придбання приміщення під 
музей заповідником «Буша»)

Збереження та 
популяризація творів 
художнього мистецтва

Створення музею (при/дбання 
приміщення під музей 
заповідником «Буша»)

Збереження та 
популяризація творів 
художнього мистецтва

10 Виплата стипендій митцям

Виплата премії ім. М .Коцюбинського 
Виплата премії ім. 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

Щ орічна виплата 
стипендій

Щ орічна виплата премій

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

Щ орічна виплата 
стипендій

Виплата стипендій митцям

Виплата премії ім. 
М.Коцюбинського 
Виплата премії ім. 
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

Щорічна виплата 
стипендій

Щорічна виплата 
премій

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

Щорічна виплата 
стипендій

11 Забезпечення роботи обласного навчально- 
методичного центру галузі культури,

Забезпечення 
підвищення кваліфікації

Забезпечення роботи 
обласного навчально-

Забезпечення 
підвищення кваліфікації
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мистецтв та туризму, підвищення кваліфікації 
різних категорій працівників культури 
бібліотечних, клубних та музейних 
спеціалістів відповідно до розроблених 
навчальних планів, поповнення бібліотечного 
фонду, капітальний ремонт системи 
водовідведення (підведення до центральної 
каналізаційної мережі) 
придбання офісної техніки

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

методичного центру галузі 
культури, мистецтв та 
туризму, підвищення 
кваліфікації різних категорій 
працівників культури 
бібліотечних, клубних та 
музейних спеціалістів 
відповідно до розроблених 
навчальних планів 
поповнення бібліотечного 
фонду, капітальний ремонт 
системи водовідведення 
(підведення до центральної 
каналізаційної мережі), 
придбання офісної техніки

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

12 Виплата заробітної плати з нарахуваннями, 
придбання автомобіля із 
звукопідсилювальною системою для 
транспортування кінофільмів по районах. 
Прокат художніх фільмів.
Заходи з нагоди проведення днів кіно та 90 
річчя від дня народження 
Параджанова,модернізація звукового і відео 
обладнання комунального підприємства 
«Вінницякіно».

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

Виплата заробітної плати з
нарахуваннями,
придбання автомобіля із
звукопідсилювальною
системою для
транспортування кінофільмів
по районах
Прокат художніх фільмів 
Заходи з нагоди проведення 
днів кіно та 90 річчя від дня 
народження
Параджанова,модернізація 
звукового і відео обладнання 
комунального підприємства 
«Вінницякіно».

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

13 Дольова участь у придбанні квартири для Вирішення житлово- Дольова участь у придбанні Вирішення житлово-
ОіУОосіЮоинІоаскМнформ. по програмах за 2013- 2017 роки (0 .doc
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актриси обласного академічного українського 
музично-драматичного театру ім. 
М .К.Садовського (рішення 16 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 20.06.2013 року № 528 
«Про внесення змін до рішення 13 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 18.12.2012 
року №  476 «Про обласний бюджет на 2013 
рік», )
Придбання мікрофонів.
Капітальний ремонт гримерних кімнат 
обласного українського академічного 
музично-драматичного театру 
ім. М .К.Садовського

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

квартири для актриси 
обласного академічного 
українського музично- 
драматичного театру ім. 
М.К.Садовського (рішення 16 
сесії обласної Ради 6 
скликання від 20.06.2013 року 
№ 528 «Про внесення змін до 
рішення 13 сесії обласної Ради 
6 скликання від 18.12.2012 
року № 476 «Про обласний 
бюджет на 2013 р ік » ,) 
Придбання мікрофонів

Капітальний ремонт 
гримерних кімнат 
обласного українського 
академічного музично- 
драмаги чного театру 
ім.М.К.Садовського

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

14 Заходи з нагоди святкування 1000-річчя з дня 
заснування Свято-Усікновенського 
Лядівського скельного чоловічого монастиря

Заходи з нагоди святкування 
1000-річчя з дня заснування 
С вято-У сі кновенського 
Лядівського скельного 
чоловічого монастиря

15 Капітальний ремонт та утеплення фасаду 
гуртожитку
Вінницького училища культури і мистецтв 
ім.М .Д.Леонтовича

Розбудова і модернізація 
галузевої інфраструктури 
для сприяння 
підвищення 
інвестиційної 
привабливості регіону

Капітальний ремонт та 
утеплення фасаду гуртожитку 
Вінницького училища 
культури і мистецтв 
ім.М.Д.Леонтовича

Розбудова і 
модернізація галузевої 
інфраструктури для 
сприяння підвищення 
інвестиційної 
привабливості регіону

16 Капітальний ремонт гуртожитку 
Придбання музичних інструментів 
Тульчинського училища культури

Забезпечення житлом 
студентів (80 місць) 
Підвищення рівня

Капітальний ремонт 
гуртожитку

Забезпечення житлом 
студентів (80 місць) 
Підвищення рівня
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розвитку Придбання музичних 
інструментів 
Тульчинського училища 
культури

розвитку

17 Придбання світлового та звукового 
обладнання, токарного верстата обласним 
театром ляльок

Підвищення рівня 
розвитку закладів 
культури

Придбання світлового та 
звукового обладнання, 
токарного верстата обласним 
театром ляльок

Підвищення рівня 
розвитку закладів 
культури

Начальник управління Городинський С. С.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування -  головний бухгалтер Свіргун З.В.
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2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело
інформації

Затверджено
програмок)

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

18 18 100%
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встановлення 
творчих стипендій 
письменникам 
Вінниччини". 
Рішення 13 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік».
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року №  
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік».
Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік».
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року №  
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік».
Рішення 13 сесії 
обласної Ради 7



) )

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

1.2
Підтримка проведення
М і жнарод н о го музич н о го 
фестивалю «У1ЫЫГГ81А 
ІА ггР Е З Т »  та 
міжнародного фестивалю 
класичної музики ім. 
ГІ.І.Чайковського та фон Мекк 
обласною філармонією 
Зміцнення матеріально-технічної 
бази

Тис.грн

Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік»(зі змінами).

розпорядження 
обласної державної 
адміністрації від 
23.03.2017 року 
№207 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».
розпорядження 
обласної 
державної 
адміністрації від 
14.11.2013 року 
№ 487 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2013 
рік» (зі змінами).

240,5

120,0

712

223,6

120,0

711,1

93%

100%

99,9%
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Рішення 21 сесії 
О бласної Ради 6 
скликання від 
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік»(зі змінами).

344,4 344,4 100%

Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік»(зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
зік»(зі змінами). 
Розпорядження 
голови обласної

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

355.0

180.0

190,0

355.0

180.0

190,0

100%

100%

100%

1.3 Тис.грн. Зішення 13 сесії 6384,8 5536,6 86,7
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Поповнення бібліотечного 
фонду
(книги за бюдж. кошти) 
Зміцнення матеріально-технічної 
бази

ОіЮосіиЗоинІоасМінформ. по програмах за 2013* 2017 |х>ки (0 .doc

) )

Обласної Ради 6 
скликання від
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік» (зі змінами). 
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік» (зі змінами). 
Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік»( зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік» (зі змінами).
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».

1.4
Книги місцевих літераторів

примірників розрахунково 5000 5000 100%

1.5
Поповнення бібліотечного фонду 
(книги за бюдж. кошти) 
Зміцнення матеріально-технічної 
бази

Тис.грн.
Рішення 13 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
зік» (зі змінами). 
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік» (зі змінами). 
Зішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року №

1940,4 1940,4 100%

І):\Оосі\І)о\у'ііІо;і(1ч\ін(1юрм. по програмах за 2013- 2017 роки (0 .doc



)

805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік»( зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік» (зі змінами).

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

25,7 25,7 100%

1.6
Поповнення бібліотечного фонду 
(книги за бюдж. кошти)

Рішення 13 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
зік» (зі змінами), 
ділення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний

1385,5 1385,5 100%

D:\Doci\Downlonds\iн(|юрм. по програмах іа 201.1-2017 роки (n .d o c
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бюджет на 2014 
рік» (зі змінами). 
Рішення 3 1 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік»( зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік» (зі змінами).
розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від
20.04.2017 року 
№ 277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2 0 17 
рік»

1.7
1.8
Кількість експонатів

тис. одиниць Фондово-облікова
документація

11,2 11,2 100%

1.9
Кількість екскурсій

одиниць План роботи 650 650 100%

1,10
Кількість стипендіатів

одиниць ділення 13 сесії 
Обласної Ради 6 17 17 100%

D:\Doci\Downloads\iнформ. по профамах іа  2013- 2017 роки (0 .doc
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Кількість стипендіатів премії ім. 
Коцюбинського
Кількість стипендіатів премії ім. 
Руданського 
Кількість стипендіатів 
Кількість стипендіатів

ОЛОосі\І)о\упІоа(І8\інформ. по програмах за 2013- 2017 роки (1).<іос

)

скликання від
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік».
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік».
Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік».
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік».
Рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від
20.12.2016 року 
№ 221 «Про 
обласний бюджет 
на 2017 рік».

100%

100%

100%
100%



1.11
Середньорічна кількість 
фахівців, які пройдуть 
підвищення кваліфікації

осіб Рішення 13 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
18.12.2012 року №  
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік».
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року №  
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік».
Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року №  
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік».
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік».
Рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 
20.12.2016 року 
№ 221 «Про

580 580 100%

0:\0осі\0о\уп1оасі8\інформ. по програмах за 2013-2017 роки (І).сіос



) )

обласний бюджет
на 2017 рік».

Рішення 13 сесії
Осіб Обласної Ради 6 

скликання від
20000 20000 100%

Осіб 18.12.2012 року № 5000 5000 100%
1.12 Осіб 476 «Про обласний 13500 13500 100%
К ількість глядачів Осіб бюджет на 2013 1500 1500 100%
у тому числі: рік».
за реалізованими квитками Рішення 21 сесії 87 87 100%Відеопоказ по угодах

Одиниць
Обласної Ради 6

Безкоштовно скликання від
середня кількість глядачів на Одиниць 01.02.2014 року № 180 180 100%

одному сеансі Одиниць 669 «Про обласний 230 230 100%
комерційна місткість глядачевих Тис.грн. бюджет на 2014 236,0 236,0 100%
залів рік».
кількість сеансів Рішення 31 сесії
плановий обсяг валового доходу Тис.грн. Обласної Ради 6 705,050 705,050 100%
у тому числі: скликання від
плановий обсяг фінансової Тис.грн. 16.01.2015 року № 127 127 100%
підтримки за рахунок коштів 805 «Про обласний
місцевих бюджетів Тис.грн. бюджет на 2015 75,0 75,0 100%
плановий обсяг доходів від зік».
кінопрокату -  всього Шт. Рішення 3 сесії 5000 5000 100%
із загального обсягу планових Обласної Ради 7
доходів - доходи від реалізації скликання від
квитків 16.12.2016 року №
кількість реалізованих квитків 22 «Про обласний 

бюджет на 2016 
зік».

Рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від

0:\0осі\0<№п1оас1$\іж)юрм. по п р о ф іт а х  за 2013-2017 роки (D.doc
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20.12.2016 року 
№ 221 «Про 
обласний бюджет 
на 2017 рік».

1.13
Тиражування дисків відеофільму 
«Лядовський скельний

Одиниць 1300 1300 100%

монастир»
Виготовлення та організація 
стаціонарної виставки 
«Подільський Афон»
Презентація і перевидання книги 
В.В. Давиденко «Монастир» про 
історію Свято-Усікновенського 
Лядівського скельного

Одиниць

Одиниць

1

1000

1

1000

100%

100%

чоловічого монастиря 
Проведення циклу концертів 
«Подільська літургія» одиниць 6 6 100%
1.14
Зміцнення матеріально-технічної 
бази

тис. грн. 150,0 150,0 150,0

І.):\І)осі\По\упІо;ісІ$\ін(|юрм. по програмах ча 2013- 2017 роки (І).сіос
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Розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік».

105,8

380,0

105.8

379.8

100%

99,9%

1.15
1.16
Середньорічна кількість 
студентів денної форми навчання 
Середньорічна кількість 
студентів заочної форми 
навчання
Середньорічна кількість 
стипендіатів за рахунок коштів 
бюджету
Середньорічна кількість дітей -  
с и р іт , які знаходяться на 
повному державному 
забезпеченні

осіб Статистичний звіт

741

33

620

6

741

33

620

6

100%

100%

100%

100%

1.17 Кошторис по
Кількість вистав одиниць доходах і 822 836 102%

видатках
2.Показники ефективності
2.1 тис. грн. Рішення 13 сесії 6 6 100%
Середньорічні видатки на Обласної Ради 6

П:\І)осі\І)ошпІоа<к\інформ. по програмах іа 2013* 2017 роки (І).сіос
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одного письменника

Р:\0осі\0<№л1опск\інформ. по програмах »а 2013- 2017 роки (І).сіос
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скликання від
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік».
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік».
Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік».
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік».

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 
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, концертного бас- 
барабану

Тис.грн. Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
зік»(зі змінами).

зозпорядження 
обласної державної 
адміністрації від 
23.03.2017 року 
^»207 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
зік».
розпорядження

240,5

120,0

712

223,6

120,0

711,1

93%

100%

99,9%
П:Шосі\І)о\\'ііІоа(№\інформ. по програмах іа  2013- 2017 роки (0 .doc
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обласної 
державної 
адміністрації від 
14.11.2013 року 
№ 487 «Про
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2013 
рік» (зі змінами). 

Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік»(зі змінами).

Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року №  
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік»(зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік»(зі змінами).

Розпорядження
обласної

344,4

355,0

180,0

190,0

100%

100%

100%

100%



) )

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».

2.3
Середні витрати на придбання 
одного примірника книжок

Грн. Рішення 13 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік» (зі змінами). 
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
зік» (зі змінами), 
ділення 31 сесії

196,66 196,66 100%

D:\DociVDo\viiloHds\i н<|юрм. по проірамах та 2013- 2017 роки ( lj.doc
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Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік»( зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
рік» (зі змінами).

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». 



) >

2.4
Середні витрати на придбання 
одного примірника книжок

Грн. 45,00 45,00 100%

Грн. Рішення 13 сесії 
Обласної Ради 6

196,66 196,66 100%

скликання від 
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік» (зі змінами). 
Рішення 21 сесії 12,85 12,85 100%Обласної Ради 6

2.5
Середні витрати на придбання 
одного примірника книжок

скликання від 
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік» (зі змінами). 
Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6

Середні витрати на придбання 
одного ноутбуку

скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
рік»( зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року № 
22 «Про обласний 
бюджет на 2016 
зік» (зі змінами).
Розпорядження 
голови обласної 
державної

D:\Doci\Dowtiloads\i>к|юрм. по програмах та 2013- 2017 роки (1).4ос
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адміністрації від 
20.04.2017 року 
№ 277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік»

2.6
Середні витрати на придбання 
одного примірника книжок

Грн. Рішення 13 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від 
18.12.2012 року № 
476 «Про обласний 
бюджет на 2013 
рік» (зі змінами). 
Рішення 21 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
01.02.2014 року № 
669 «Про обласний 
бюджет на 2014 
рік» (зі змінами). 
Рішення 31 сесії 
Обласної Ради 6 
скликання від
16.01.2015 року № 
805 «Про обласний 
бюджет на 2015 
зік»( зі змінами). 
Рішення 3 сесії 
Обласної Ради 7 
скликання від
16.12.2016 року №  
22 «Про обласний 
бюджет на 2016

196,66 196,66 100%

D:\Doci\Do\vnlonds\iH<]K)pM. по програмах та 2013- 2017 роки (l).doc
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рік» (зі змінами). 
Розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації від 
20.04.2017 року 
№277 «Про 
внесення змін до 
обласного 
бюджету на 2017 
рік»

2.7
2.8
Середня вартість одного квитка

Грн. Наказ директора 13,2 13,2 100%

2.9
Середня вартість одного квитка 
Середні витрати на одного 
відвідувача

Грн. Розрахунково 7,5

23

7,5

23

100%

100%

2.10
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%

2.11
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».

4507,1 4507,1 100%

D:\Doci\Downlonds\iH(|>opM. по програмах за 2013- 2017 роки (I).doc
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2.12
середня кількість глядачів на 
одному сеансі
середня вартість одного квитка 
середні витрати на одного 
глядача
у тому числі за рахунок 
загального фонду бюджету

Осіб

Грн.

Грн.

Грн..

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

87

15,0

47,05

35,3

87

15,0

47,05

35,3

100%

100%

100%

100%

2.13
Духовне надбання нації, 
естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу.

2.14
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%

2.15
2.16
Витрати на 1 приведеного 
студента

Грн. Розрахунково 77618 77618 100%

2.17
Середня ціна одного квитка

Грн. Звіт 16,56 16,56 100%

І):\Ооа\1)о\\иІопі1ч\ііи|юрм. по програмах та 2013- 2017 роки (0 .doc
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Середня кількість глядачів на 
одній виставі

осіб Звіт
адміністратора 188 188 100%

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

°/о Розрахунково 103 103 100%

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

% Розрахунково 103 103 100%

3.4
3.5
Динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника

% Розрахунково 103 103 100%

попереднього періоду 
Динаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного

% Розрахунково 103 103 100%

І):\Оосі\()о\уііІоа<к\імформ. по програмах »а 2013- 2017 роки < 1 ).<іос
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показника попереднього періоду
3.6
Динаміка поповнення 
бібліотечного фонду в 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника 
попереднього періоду 
Д инаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

%

%

Розрахунково

Розрахунково

103

103

103

103

100%

100%

3.7
3.8
Динаміка збільшення у звітному 
періоді відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

% Розрахунково 100% 100% 100%

3.9
Динаміка збільшення 
чисельності відвідувачів у 
плановому періоді відповідно до 
фактичного показника 
попереднього періоду 
Динаміка збільшення проведених 
екскурсій у плановому періоді 
відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду

%

%

Розрахунково

Розрахунково

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

. Динаміка збільшення кількості 
учасників заходів у періоді

%

%

Розрахунково

Розрахунково

100

100

100

100

100%

100%

ОгФосіЮошпІоа&Мнформ. по профамах «і 2013- 2017 роки ( 0.doc



відповідно до фактичного 
показника періоду,%
3.11
Відсоток фахівців, які отримають 
відповідний документ

% Відомість видачі 
свідоцтв

100 100 100%

3.12
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%

3.13
Духовне надбання нації, 
естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу.
3.14
Забезпечення якісного рівня 
обслуговування

% 100 100 100%

3.15
3.16
Відсоток студентів, які

% Відомість видачі 100 100 100%

0:\0осі\0о\уп1оа<к\інформ. по проф ам ах »а 2013- 2017 роки (1).<1ос
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отримують відповідний документ 
про освіту
Відсоток працевлаштування 
випускників

% Журнал
реєстрації

100 100 100%

3.17
динаміка збільшення 
завантаженості залів у 
плановому періоді відповідно 
до фактичного показника 
попереднього періоду 
Поліпшення надання послуг

% 100 100 100%

Начальник управління Городинський С. С.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування -  Свіргун З.В.
головний бухгалтер

Р:\ОосіШо\\'п!оасІ8\інформ. по програмах 20ІЗ- 2017 роки (D .doc
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел. 661-375, факс 661-271

28.02.2018 № 05-10/
на від

Голові
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 2013-2017 роки» затверджених рішенням 13 сесії обласної Ради 6 
скликання від 18 грудня 2012 року №414, зі змінами та доповненнями 
повідомляємо.

Управлінням підготовлено фінальний 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

Заступник начальника управління А.П. Ратинська



Управліг )у справах національностей та релігій облдержг уністрації

Фінансування обласних програм

Додаток 3 до рішення 24 сесії 
Обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №  469
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П рограма «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

Заступник начальника управління

Головний спеціаліст -бухгалтер

А.П. Ратинська

С.А.Мазуренко
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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) Програм

Інформація про виконання програми за 2017 року

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

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Програма «Єдина комплексна програма розвитку галузі культури та духовного 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)

ґ-

1. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№  з/п

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

результати
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Розділ У ІІІ 
комплексної 
культури та 
Вінницькій

«Розвиток туризму» Єдиної 
програми розвитку галузі 

духовного відродження у 
області на 2013-2017 роки» із

змінами та доповненнями
Організація та проведення безкоштовних 
паломницько-туристичних подорожей сакральною 
спадщиною Подільського краю, які увійшли до 
«Семи чудес Вінниччини», 21 Перлини Поділля та 
України.
Здійснення паломницько-туристичних поїздок.

17 поїздок / 
918
паломників

Розділ У ІІІ 
комплексної 
культури та

«Розвиток туризму» Єдиної 
програми розвитку галузі 

духовного відродження у
роки» ізВінницькій області на 2013-2017 

змінами та доповненнями
Організація та проведення безоплатних 
паломницько-туристичних подорожей
сакральною спадщиною Подільського краю, які 
увійшли до «Семи чудес Вінниччини», 21 Перлини 
Поділля та України.
Здійснення паломницько-туристичних поїздок.

22 поїздок / 
1188
паломників

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

виміру
Джерело інформації Затверд

жено
програ

мою

Виконано
Рівень 

виконання до 
затвердженог 
о програмою 

(%)
1 Показники продукту (транспортні послуги на 
перевезення паломників та туристів)
1.1. Розробленні маршрути
- м.Вінниця-м.Київ-м.Вінниця
- м.Вінниця-с.Лядово-м.Вінниця
-м.Вінниця -  смт. Браїлів Жмеринського району- 
м.Вінниця
-м.Вінниця-м.Ш аргород-с.Теклівка 
Ш аргородського 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

Поїздки Договір №  7 Про 
здійснення нерегулярних 
перевезень пасажирів 
автомобільним 
транспортом на 
внутрішньообласних 
маршрутах протяжністю 
понад 50 км та 
міжобласних маршрутах

17\918 22\1188 129,4



)  )
з

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверд
жено

програ
мою

Виконано
Рівень 

виконання до 
затвердженог 
о програмою

(%)
-м.Вінниця -  смт. Браїлів Жмеринського району-м. 
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 
міжобласних маршрутах

5294 4091 129,4

З.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 
міжобласних маршрутах

100 100 100

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 грн., фактичні видатки становлять 
89916,00 грн.



) 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 
Заступник начальника управління

А.П.Ратинська

(підпис) (ініціали та прізвище)

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


