
Вінницька обласна державна адміністрація 

Колегія управління культури і мистецтв 

 

 

П О С Т А Н О В А 

 

від 21 лютого 2018 року                                                                                      №  1/1 

 

Про підсумки організаційно-творчої  

та фінансово-господарської діяльності  

закладів культури і мистецтв у 2017 році  

та пріоритетні напрями на 2018 рік 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь начальника управління  культури і мистецтв 

облдержадміністрації С. Городинського «Про підсумки організаційно-творчої та 

фінансово-господарської діяльності закладів культури і мистецтв у 2017 році та 

пріоритетні напрями на 2018 рік», колегія відзначає. 

З метою забезпечення публічності роботи управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації впродовж 2017 року проведено 135 нарад, семінарів, «круглих 

столів», спільно з працівниками закладів культури і мистецтв обласного 

підпорядкування здійснено 82 виступи у ЗМІ, надано 5,3 тис. довідок за результатами 

обстеження об’єктів культурної спадщини та земель історико-культурного 

призначення. При управлінні створено консультаційний центр та налагоджено 

співпрацю зі всіма  новоствореними об’єднаними територіальними громадами 

області.  

В 2017 році прийнято і затверджено 27 сесією 7 скликання Вінницької обласної 

Ради «Програму розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки». Завдання 

Програми спрямовані на формування відкритої комунікації та мають в своїй основі 

принципи патріотизму, професіоналізму, максимальної наближеності до громадян, 

перетворення та промоції культурних надбань нашої області в Україні та світі. 

Загальний обсяг фінансування Програми становить понад 315 млн. грн.  

Стабілізувалась ситуація щодо закриття закладів культури у порівняні з 2015-

2016 роками. Станом на 01.01.2018 р. мережа закладів культури області становить 

2122 одиниці, що відповідає державним нормативам. Впродовж 2017 року вона 

зменшилась лише на 2 заклади: в населених пунктах Мала Тернівка Крижопільського, 

Ступник Хмільницького, Підлісне Літинського районів, де кількість жителів 

становить менше 120 чол., призупинено діяльність клубних закладів та створено 

Тростянецький міський центр культури і дозвілля. 

Внесено зміни у мережу закладів культури обласного підпорядкування. 

Рішенням 21 сесії 7 скликання №104 від 30 червня 2017 року створено КЗ «Центр 

кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» шляхом ліквідації ОКП «Вінницякіно».  

 У 2017 році діяльність галузі забезпечували 6,8 тис. працівників, з яких 2,5 тис. 

у сільській місцевості та 1183 працівника в закладах культури і мистецтв обласного 

підпорядкування. 

Розвиток культурної сфери в новостворених територіальних громадах 

забезпечують 230 закладів культури, де працюють 254 працівника.  

В області забезпечено дотримання досягнутого рівня соціальних гарантій, що 

передбачені Законом України «Про культуру». Згідно діючого законодавства 

виплачувались надбавки за особливі умови роботи у розмірі до 50% посадового 

окладу бібліотечним працівникам та до 20 % – педагогічним працівникам. Вперше 

розпочато виплати за вислугу років клубним працівникам (до 50%). 

Уточнений план асигнувань галузі культури області станом на 01.01.2018 року 

складає 554 млн. 766 тис. грн., в порівнянні з 2016 роком він збільшився на 38%, а 

закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування – на 22,4%.  



Середня  заробітна  плата  одного  працюючого  в  галузі культури складає 4904 

гривні, що на 47,3% більше відповідного періоду минулого року.  

У звітному році від  надання  платних  послуг  населенню, оренди   приміщень    

та   інших  позабюджетних   надходжень   отримано 30 млн. 645,9 тис. грн., в т. ч. 10 

млн. 134,5 тис. грн. закладами культури і мистецтв обласного підпорядкування, що 

майже на 12% більше 2016 року.  

Залучено на розвиток закладів культури понад 3 млн. 33,0 тис грн. спонсорської 

допомоги. 

З метою заохочення митців до творчого пошуку здійснюється виплата 

персональних та творчих стипендій ОДА та обласної Ради в галузі культури і 

мистецтв  17 митцям,  5 кращим студентам вищих мистецьких навчальних закладів І-

ІІ рівня акредитації та 18 письменникам в сумі  228,0 тис. грн. Здійснюється  виплата  

всеукраїнських  премій  імені C. Руданського, імені М. Леонтовича та імені                

М. Коцюбинського. 

За рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів проведено капітальні і поточні 

ремонти на 531 об’єкті закладів культури області на загальну суму 88 млн. 669,0 

тис.грн. Найбільше використано коштів на проведення ремонтних робіт у закладах 

культури Гайсинського (11млн. 400,0 тис.грн.), Калинівського (7 млн. 11,0 тис.грн.),  

Липовецького   (6 млн. 268,0 тис.грн.),  Тростянецького (5 млн. 734,0 тис. грн.),  

Хмільницького   (4 млн. 450,0 тис грн.),  Вінницького (3 млн. 829,0 тис.грн.) районах. 

Варто відзначити позитивні тенденції щодо залучення позабюджетних 

надходжень в Бершадському, Могилів-Подільському, Муровано-Куриловецькому, 

Немирівському, Піщанському, Погребищенському, Чечельницькому, Ямпільському 

районах, де за рахунок грантових програм та спонсорських коштів виконано ремонтні 

роботи на 108 об’єктах культури у сільській місцевості на загальну суму понад 19 

млн. 797,9 тис.грн. Проведено значну роботу з впровадження енергозберігаючих 

технологій: встановлено металопластикові вікна в 119 закладах, автономне опалення 

– в 21, здійснено утеплення фасадів та дахів у 38 установах. 

На проведення ремонтних робіт в закладах культури обласного підпорядкування 

використано 14 млн. 094,5 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету. Завершено 

будівництво та здано в експлуатацію електрокотельню  облмуздрамтеатру                  

ім. М. Садовського, вартість якої складала 6 млн. 260,0 тис. грн., монтаж системи 

кондиціонування та вентиляції театру, на що використано 4,5 млн. грн.  за рахунок 

коштів Державного фонду регіонального розвитку, ремонтні роботи гримерок (200,0 

тис.грн.). Здійснено роботи  з ремонту фасаду та вхідних сходів ОУНБ ім. 

К.А.Тімірязєва, на що використано 1 млн. 441,0 тис. грн. Завершено  роботи з 

капітального ремонту спортзалу та книгосховища  Вінницького училища культури і 

мистецтв ім. М. Леонтовича.  

За рахунок бюджету розвитку використано 660,6 тис. грн. на  поточний ремонт 

фасаду східного корпусу Палацу  Потоцьких. Здійснено роботи з реконструкції  входу 

основного корпусу  Тульчинського училища культури, на що використано 220,0  тис. 

грн. з обласного бюджету. Продовжується встановлення віконних конструкцій та 

вхідних дверей першого поверху  Вінницької обласної філармонії. 

Активізувалась робота із написання грантів у Крижопільському, Ямпільському, 

Бершадському, Іллінецькому, Вінницькому районах. За рахунок Державного фонду 

регіонального розвитку та обласного конкурсу розвитку територіальних громад 

заклади культури і мистецтв області отримали допомогу на оновлення матеріально-

технічного ресурсу в сумі 15 млн. 47,0 тис. грн. 

На придбання музичних інструментів, звукопідсилювальної апаратури, 

сценічних костюмів, аудіовізуальної та оргтехніки використано 28 млн. 611,0 

тис.грн., що на 10% більше в порівнянні з 2016 роком. 

Підготовку фахівців для галузі культури в області забезпечують Вінницьке 

училище культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича та Тульчинське училище культури. 



У звітному році забезпечено першим робочим місцем 153 (96%) випускників вищих 

мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації. 

В 2017 році підписано угоду про співпрацю між Вінницьким училищем культури 

і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича та Державною музичною школою ім. Кароля і 

Антонія Шафранків (м. Рибнік, Польща). Продовжується співробітництво із 

Державною музичною школою ім. Людомира Ружицького (м. Кельце Польща).   

Впродовж минулого року в обласному навчально-методичному центрі галузі 

культури, мистецтв та туризму підвищили кваліфікацію 559 працівників. Вперше 

пройшли навчання спеціалісти з охорони нематеріальної культурної спадщини.  

За звітний період 69 студентів Вінницького училища культури і мистецтв          

ім. М.Д. Леонтовича взяли участь у 17 міжнародних, 36 всеукраїнських та 

регіональних конкурсах, 9 з них отримали Гран-Прі. 

В 2017 році реалізовано 204 конкурсних та фестивальних проектів, а саме: 10 

міжнародних (в т. ч. 7 в районах області), 14 всеукраїнських (в т. ч. 10 в районах 

області та м. Вінниці), 27 обласних (в т. ч. 10 в районах області), 6 регіональних, 147 

районних та міських. Кількість відвідувачів вищезазначених заходів становить понад 

700 тисяч жителів та гостей області, до участі  залучено понад 2,2 тис. творчих 

колективів та близько 5 тис. окремих виконавців. 

Проведено низку заходів з метою збереження і популяризації народних 

традицій: міжнародні фестивалі національних культур «Всі ми діти твої, Україно!» та 

народної хореографії «Барвінкове кружало», Всеукраїнське літературно-мистецьке 

свято сатири і гумору ім. С. Руданського, 25 обласних мистецьких проектів: фестивалі 

народної творчості «Різдвяне диво», «Мамину сорочку пригорну до серця», «Скарби 

Поділля», молодіжний етнофестиваль «Калинові мости», свята духової музики 

«Сурми Поділля», обрядових хлібів «Народу вічний оберіг»,  фольклору ім. Гната 

Танцюри, «Мови різні - душа одна», конкурс популярної музики «Музика літа», 

пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг» та інші. 

У 2017 році в рамках відзначення 140-річчя з дня народження  видатного 

українського композитора, хорового диригента та громадського діяча                          

М. Д. Леонтовича встановлено погруддя композитора біля Вінницького училища 

культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича та в с. Білоусівка Тульчинського району, 

присвоєно ім’я М. Леонтовича Вінницькій обласній філармонії, проведено науково-

практичну конференцію «Микола Леонтович: музична легенда Поділля» в музеї 

М.Леонтовича (с. Марківка Теплицького району), започатковано Всеукраїнську 

премію ім. М.Д. Леонтовича та Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва.  

Значна увага приділялась етнологічним дослідженням рідного краю, питанням 

збереження і примноження здобутків  традиційної народної культури, фольклору, 

аматорської творчості, народних ремесл. Відповідно до Закону України «Про 

приєднання України до Міжнародної Конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини» розпочато роботу зі створення інформаційного банку реєстру 

суб’єктів нематеріальної культурної спадщини Вінниччини, до переліку якого 

пропонується внести 6 елементів. 

Значними подіями в професійному мистецькому житті області стали відзначення 

80-річчя обласного академічного театру ляльок, 85-річчя обласної філармонії і 

проведення ювілейних міжнародних фестивалів «Подільська лялька»  та                     

ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк, в рамках якого презентовано новостворений 

симфонічний оркестр.  

У звітному році відбувся I Міжнародний фестиваль «OPERAFEST TULCHYN» 

за участю понад 300 артистів з України, Італії, Німеччини, Польщі Чехії, Німеччини, 

США. Його відвідали більше 15 тис. глядачів. В рамках фестивалю проведено 

Всеукраїнський практичний форум «Культура та креативні індустрії – як 

спеціалізація розумної стратегії розвитку малої території» для голів об’єднаних 

територіальних громад при підтримці Міністерства культури України.  



У  звітному  році  представлено  5  прем’єрних вистав  облмуздрамтеатру           

ім.      М. Садовського: М.Куліш «Народний Малахій», Й.Штраус «Летюча миша», 

Ф.Достоєвський «Ідіот», Мольєр  «Лікар мимоволі», Л.Керрол «Аліса в країні чудес», 

6 постановок обласного театру ляльок та 22 нових концертні програми обласної 

філармонії. 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів області здійснюють 925 

бібліотечних закладів, в т. ч. 824 у сільській місцевості. Протягом 2017 року 

бібліотечні фонди поповнено на 299 тис. примірників літератури, що на 25% більше 

ніж у 2016 році. Оснащено комп’ютерним обладнанням 412 бібліотек, 241 з них на 

селі і становить 44% від загальної кількості бібліотек, 314 книгозбірень 

використовують ресурс Інтернет.  

Значними подіями було відзначено 110-річчя ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва та 90-

річчя обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка. Вагомим результатом наукової та 

просвітницької роботи бібліотечних закладів стали: науково-практична конференція 

«Бібліотека в контексті сучасності та конструкції майбутнього», засідання «круглих 

столів» до відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, 

семінар «Джерело натхнення – книга: всесвіт дитячої творчості» та школи керівника.  

З метою створення комфортного бібліотечного простору для всіх категорій 

користувачів відділом культури і туризму Вінницького району презентовано перший 

мобільний бібліотечний комплекс «Бібліобус».  

У 2017 році продовжувалось зростання основних показників роботи музейних 

закладів.  До основного фонду музеїв надійшло понад 5,2 тис. одиниць зберігання, 

переважна більшість яких поповнила колекцію обласного краєзнавчого музею (3,2 

тис. предметів). Музеї області відвідало 325 тис. осіб, створено 910 виставок, 

проведено 8,5 тис. екскурсій. Покращилося придбання музейних предметів, 151 з 

яких закуплено обласним краєзнавчим музеєм на суму 85,2 тис. грн.  

Науковими працівниками розроблено дизайн-проект нової експозиції музею 

«Битва під Батогом», проведено реекспозицію та упорядковано прилеглу територію 

Музею Михайла Грушевського в с. Сестринівка Козятинського району, розпочато 

створення Музею археології та виноробства в Ямполі, сума грантових коштів якого 

складає 12 тис. євро. 

Музеї Вінниччини брали активну участь в міжнародних та всеукраїнських 

культурно-мистецьких проектах, зокрема: «Україна – Польща. Взаємодія культур: ще 

один аргумент» (спільно з Генеральним консульством Республіка Польща у Вінниці), 

«Острог. Ренесанс. Вінниця» (спільно з Національним університетом «Острозька 

академія»). 

За звітний період історико-культурний заповідник «Буша» відвідали майже 23 

тис. осіб, проведено 840 екскурсій та створено 18 виставок. На його базі проведено 

щорічний пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг».  

В області реалізовано низку пам’яткоохоронних заходів. Виконано 

протиаварійні роботи на пам’ятках національного значення «Башта та мур» XVIII ст. 

комплексу «Вінницькі Мури» та східному фасаді Палацу Потоцьких в м. Тульчині, 

завершено роботи з реставрації фасаду пам’ятки національного значення XVIII ст. 

палацу Грохольських-Можайських. 

 Проведено ремонтно-реставраційні роботи на 630 пам’ятках архітектури та 

історії місцевого значення, на що використано 45 млн. 41,0 тис. грн. бюджетних 

коштів (25 млн. 178,0 тис. грн. з державного бюджету, 20 млн. 864,0  тис. грн. з 

місцевого бюджету) та 8 млн. 636,0 тис. грн.  інших надходжень, що удвічі більше від 

2016 року. 

 У 2017 році на території Крижопільського та Тростянецького районів 

працювала міжнародна археологічна експедиція Інституту археології НАН України та 

Інституту протоісторії Університету ім. Крістіана Альбрехта (м. Кіль, Німеччина), яка 

провела ряд геофізичних досліджень на різночасових поселеннях трипільської 

культури. Обстежено більше 200 гектарів давніх поселень та знайдено кілька сотень 



стародавніх будинків, великі громадські споруди, горни для обпалу кераміки IV тис. 

до н. е. Виявлено більше 20 нових пам’яток епохи палеоліту, трипільської культури та 

доби бронзи. 

Вдалося попередити знищення та дослідити чотири пам’ятки археології 

трипільської культури III-IV тис. до н. е., доби бронзи II тис. до н. е., а також 

унікального могильника та поселення черняхівської культури III-IV ст. н. е. 

 

Приймаючи до уваги викладене, колегія управління – 

 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

 

1. Схвалити роботу з організаційно-творчої та фінансово-господарської 

діяльності у 2017 році відділи (сектори) культури і туризму Бершадської, 

Гайсинської, Вінницької, Калинівської, Крижопільської, Липовецької, Могилів-

Подільської, Мурованокуриловецької, Погребищенської, Тростянецької, 

Хмільницької райдержадміністрацій, департаменту культури Вінницької та 

управління культури і туризму Жмеринської міських рад. 
 

2. Департаменту культури Вінницької міської ради, управлінню культури і 

туризму Жмеринської міської ради, відділам (секторам) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відповідальним за галузь 

культури в об’єднаних територіальних громадах вважати першочерговими 

завданнями: 

2.1. збереження і розвиток культурно-дозвіллєвої інфраструктури та її кадрового 

потенціалу відповідно до соціальних нормативів; 

2.2. створення належних умов для забезпечення культурних запитів населення, 

різноманітних форм діяльності закладів культури; 

2.3. здійснення заходів з оптимізації та модернізацїї закладів культури в умовах 

об’єднання територіальних громад; 

2.4 забезпечення охорони і збереження музейних колекцій, нерухомих пам’яток 

культурної спадщини, проведення їх електронної паспортизації; 

2.5. комп’ютеризація закладів культури; 

2.6. залучення позабюджетних коштів та розширення платних послуг. 
 

3. Керівникам закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування сприяти: 

3.1. забезпеченню підвищення рівня ефективності, комплексності та 

універсальності культурних послуг; 

3.2. модернізації технічних ресурсів та зміцненню матеріальної бази; 

3.3. залученню позабюджетних коштів через грантову діяльність та розширення 

платних послуг. 
 

4. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації: 

4.1.  сприяти посиленню ролі культури в соціально-економічному розвитку області 

через міжсекторну та міжвідомчу взаємодію; 

4.2. активізувати залучення громадянського суспільства та експертного середовища 

до вироблення культурної політики в області. 

 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника начальника 

управління культури і мистецтв облдержадміністрації Троян В.Г. 

 

 

Голова колегії, 

начальник управління                                                                        С. Городинський 

 


