
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
управління культури і мистецтв 
обласної державної адміністрації 

на 2020 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. Дотримання законів України, виконання Указів, 
розпоряджень Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України. 
 
 

1. Реалізація завдань державних, обласних програм та Програми розвитку 

культури Вінницької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 27 

сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 20 грудня 2017 року №516. 
Протягом року  
 

Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, Департамент культури 
Вінницької міської ради, відділи (сектори) культури і 
туризму райдержадміністрацій, міських рад міст 
обласного значення, заклади культури і мистецтв 
обласного підпорядкування, об’єднані територіальні 
громади 

 

2. Забезпечення функціонування базової мережі закладів культури області 

відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти і державні 

соціальні гарантії». 
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади  

 

3. Виявлення пам’яток археології (земель історико-культурного призначення) 

в районах області та продовження паспортизації об’єктів культурної 

спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної 

спадщини». 
Протягом року  
 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 
відділи (сектори) культури і туризму 
райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 
значення, об’єднані територіальні громади, обласні музеї  

 

4. Сприяння розвитку традиційних художніх промислів та збереженню 

нематеріальної культурної спадщини відповідно до Закону України «Про 

приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної 

спадщини» 
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади, обласний центр народної 
творчості 

 

 



5. Забезпечення обліку, охорони і збереження колекцій музеїв області 

відповідно до Закону України «Про музеї і музейну справу». 
Протягом року  
 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 
відділи (сектори) культури і туризму 
райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 
значення, музеї області, об’єднані територіальні 
громади 

 

6. Сприяння формуванню та комплектуванню книжкового фонду бібліотек 

області виданнями патріотичного спрямування на виконання Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. №580/2015. 
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади, бібліотеки області 

 

7. Забезпечення розвитку професійного мистецтва відповідно до законів 

України «Про театр та театральну справу», «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки». 
Протягом року  Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, обласні 
театрально-видовищні заклади, вищі мистецькі 
навчальні заклади  

 

8. Забезпечення розвитку мистецької освіти та участі обдарованих дітей і 

талановитої молоді в міжнародних, всеукраїнських фестивалях, конкурсах, 

оглядах відповідно до законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про позашкільну освіту». 
Протягом року  Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади, мистецькі навчальні заклади 
області 

 

9. Продовження співпраці з національними культурними товариствами, 

обласними осередками національних творчих спілок та громадськими 

організаціями Вінниччини на виконання Закону України «Про національні 

меншини в Україні». 
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади, заклади культури і мистецтв 
обласного підпорядкування  

 



10. Продовження комп’ютеризації закладів культури області, підключення їх 

до мережі Інтернет та створення місць доступу до світових інформаційних 

ресурсів. 
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади, заклади культури і мистецтв 
обласного підпорядкування 

 

11. Сприяння популяризації національного кіномистецтва та 

розповсюдженню творчих робіт українських кінорежисерів відповідно до 

законів України «Про кінематографію», «Про підтримку кінематографії».  
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади, обласний центр кіномистецтва 
та культури «Кіно-Поділля»  

 

12. Залучення грантових проектів з метою реалізації соціально значущих 

творчих ініціатив та поліпшення матеріально-технічного стану закладів 

культури. 
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 
(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, об’єднані 
територіальні громади, заклади культури і мистецтв 
обласного підпорядкування 

 

13. Внесення змін і доповнень до установчих та інших нормативно-правових 

актів закладів культури (положення, статути, документи інструктивного 

характеру).  
Протягом року  Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, Департамент культури 
Вінницької міської ради, відділи (сектори) культури і 
туризму райдержадміністрацій, міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні громади, 
заклади культури і мистецтв обласного 
підпорядкування 

 

14. Здійснення контролю за реалізацією державної політики в галузі культури 

та стану діяльності відділів (секторів) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, об’єднаних 

територіальних громад, закладів культури і мистецтв обласного 

підпорядкування відповідно до Закону України «Про культуру». 
Протягом року Управління культури і мистецтв облдержадміністрації 



 
ІІ. Організаційно-методичне та правове 

 забезпечення діяльності галузі 
 
1. Внести на розгляд голови облдержадміністрації питання: 

1. Про присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені  

Степана Руданського. 
І квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, обласна організація 
Національної спілки письменників України 

 

2. Про призначення персональних та творчих стипендій в галузі культури і 

мистецтв. 
І квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, обласні осередки національних 
творчих спілок України, заклади культури і мистецтв 
обласного підпорядкування 

 

3. Про присудження Всеукраїнської літературної премії імені Михайла 

Коцюбинського. 
ІІІ квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, обласна організація 
Національної спілки письменників України 

 

4. Про присудження Всеукраїнської премії імені Миколи Леонтовича. 
ІV квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, обласна організація 
національної музичної спілки України, обласний 
центр народної творчості, обласна філармонія 
ім.М.Д.Леонтовича, вищі мистецькі навчальні 
заклади 

 
2. Внести на розгляд сесії обласної Ради: 

 

Про культурно-мистецькі заходи – як чинники розвитку духовності 

суспільства. 
ІV квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 
 

3. Внести на розгляд координаційної ради з питань місцевого 
самоврядування при голові обласної Ради. 

 

Про хід інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної спадщини 

у 2020 році. 
ІI квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 
 
 



 
4. Внести на розгляд громадських (депутатських) слухань: 

 

Про функціонування базової мережі закладів культури області 

відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти і державні 

соціальні гарантії». 
ІIІ квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 
 
5. Питання для розгляду на засіданні постійної комісії з питань 

освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини обласної Ради: 

 

Про культурно-мистецькі заходи – як чинники розвитку духовності 

суспільства. 
ІV квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 
 

6. Питання для розгляду на розширеній колегії управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації: 
 
ЛЮТИЙ 
 
- Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності 

закладів культури і мистецтв області у 2019 році та пріоритетні напрями на 

2020 рік. 

 Троян В.Г., структурні підрозділи управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації 

 

- Про групи оплати праці бібліотечних та музейних закладів обласного 

підпорядкування. 

 Троян В.Г.,  Свіргун З.В. 

 
КВІТЕНЬ 
 
- Про заходи з реалізації державної кадрової політики та дотримання 

законодавства про працю управлінням культури і туризму Жмеринської та 

відділом культури і туризму Козятинської міських рад. 

 Максименко К.А., Дудік В.В., Рибінська С.Ф. 
 

- Про трансформацію бібліотек області як сучасних інформаційних центрів 

громади. 

 Пасека Г.А., Сеник Л.Б.  

 

- Про перспективи розвитку професійного мистецтва на Вінниччині. 



 Сентемон Н.А., Лозовський В.В., Байдюк М.Д., 
Левицький А.І. 
 

- Про організацію діяльності закладів культури клубного типу в об’єднаних 

територіальних громадах. 
 Троян В.Г., Цвігун Т.О. 

 

 
ЛИПЕНЬ 
 
- Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності 

закладів культури і мистецтв у І півріччі 2020 року. 

 Троян В.Г., структурні підрозділи управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації 
 

- Про гранти – як інструмент фінансування проектів задля сталого розвитку 

галузі культури. 

 Сентемон Н.А., Галенко В.В. 
 
- Про сучасний стан музейного простору Вінниччини та його трансформація. 
 Зелінська О.Г., Висоцька К.І., Паламаровський Р.М. 

 
- Про стан та проблеми використання земель історико-культурного 

призначення в області. 

 Потупчик М.В. 
 
ЖОВТЕНЬ 
 
- Про здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури області та їх функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 

років. 

 Свіргун З.В., Откаленко І.А. 
 

- Про стан та перспективи розвитку кіновідеомережі в області. 

 Троян В.Г., Погребняк В.І. 
 

- Про роль професійної мистецької освіти в культурному розвитку 

Вінниччини. 

 Смоленцева Г.А., Городинський С.С. 
 

- Про ключові аспекти роботи бібліотек з дітьми і молоддю крізь призму 

сьогодення. 

 Пасека Г.А., Мрищук Т.А., Пісна Т.О. 
 

 
 



 
ГРУДЕНЬ 
 
- Про функціонування базової мережі закладів культури області відповідно до 

Закону України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні 

гарантії» 

 Троян В.Г., структурні підрозділи управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації 
 

- Про фінансування закладів культури в умовах децентралізації влади. 

 Свіргун З.В., Галенко В.В. 
 

- Про нематеріальну культурну спадщину, як один з пріоритетних напрямків 

підготовки фахівців спеціалізації «Образотворче, декоративно-прикладне 

мистецтво, реставрація» в Тульчинському коледжі культури. 

 Сентемон Н.А., Трачук Л.Д. 
 

- Про план роботи управління культури і мистецтв облдержадміністрації на 

2021 рік. 

 Троян В.Г., структурні підрозділи управління 
культури і мистецтв облдержадміністрації 

 

ІII. Масові заходи 

СІЧЕНЬ 
 

Культурно-мистецькі заходи новорічно-різдвяного циклу (за окремим 

планом). 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, міських 

рад міст обласного значення, об’єднані територіальні 

громади, заклади культури і мистецтв обласного 

підпорядкування  

 
Культурологічні заходи до Дня Соборності України та 100-річчя 
проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР  (за окремим планом). 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, міських 

рад міст обласного значення, об’єднані територіальні 

громади, заклади культури і мистецтв обласного 

підпорядкування 
 

 

 



Масово-освітні заходи із вшанування пам’яті Героїв Крут (за окремим 

планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, міських 

рад міст обласного значення, об’єднані територіальні 

громади, бібліотечні та музейні заклади області 
 
XІІ Всеукраїнське свято сатири і гумору ім. С. Руданського «І я знов  
живий, світ оглядую…» з нагоди 186-ї річниці від дня народження 
поета-сатирика, фольклориста і громадського діяча 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Калинівської 

райдержадміністрації, обласний центр народної творчості 

 
 
Обласний відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади 
 
Стусівські читання (до 82-річчя В.Стуса). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 
Мітинг–пам’яті «Василь Стус – людина, поет, легенда». Літературно–
музичний вечір «Незламний лицар свободи» (с. Рахнівка Гайсинського 

району). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Гайсинської 

райдержадміністрації 

 
 
ЛЮТИЙ 
 
Заходи, присвячені 31-й річниці виводу військ з Афганістану та Дню 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав (за 

окремим планом). 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, бібліотечні та музейні заклади 

області 



 

Соціокультурні заходи до Міжнародного дня рідної мови в рамках 
культурологічного проекту «Мови різні – душа одна» (за окремим 

планом). 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

управління, відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, заклади культури і мистецтв обласного 

підпорядкування, національно-культурні товариства, 

обласні осередки національних творчих спілок 
 

Цикл заходів до днів вшанування пам’яті жертв Майдану – Небесної 
сотні (за окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, 

управління, відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, заклади культури і мистецтв обласного 

підпорядкування 

 
Культурно-мистецька акція «Людина року» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості 
 

Фестиваль ленд-арту «Міфогенез» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 
 
Народні гуляння з нагоди свята Масляної 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 
 
 
БЕРЕЗЕНЬ 
 
Культурно-освітні та мистецькі заходи до 206-ї  річниці з дня 
народження Т.Г.Шевченка (за окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 

 

XVІ обласний конкурс читців «Кобзар і Україна» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Тульчинський коледж культури, обласний центр народної 

творчості 



 

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня 
прав жінок і миру (за окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 

Цикл культурно-просвітницьких заходів до 76-ї річниці визволення міста 
Вінниці та Вінницької області від нацистських загарбників (за окремим 

планом). 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 
Музичний фестиваль «День українського баяна і акордеона» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Вінницький коледж культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича 
 

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня 
театру (за окремим планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний академічний український музично-драматичний 

театр ім.М.Д.Садовського, обласний академічний театр 

ляльок 

 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання (за окремим планом). 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна бібліотека для дітей ім. І.Франка, бібліотеки 

області 

 
Обласний конкурс-флешбук «Камертон поезії Ліни Костенко» до            
90-річного ювілею поетеси-шістдесятниці, лауреатки Шевченківської 
премії Ліни Костенко 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна бібліотека для юнацтва, бібліотеки області 

 

 

 

 

 

 



КВІТЕНЬ 
 
Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи до Великодніх свят (за 

окремим планом) 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 

 
Цикл заходів до 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи (за окремим 

планом) 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування  
 

Культурно-освітні заходи до Дня пам’яток історії та культури (за 

окремим планом).   
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, державний історико-

культурний заповідник «Буша», музеї області 
 

Всеукраїнський конкурс «Юний концертмейстер» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, Вінницький 

коледж культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича  

 
Обласний конкурс молодих виконавців інструментальної музики 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Тульчинський коледж культури  

 
Всеукраїнський та обласний конкурси учнів мистецьких навчальних 
закладів «Подільська весна – 2020». 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, міських 

рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, 

Вінницький коледж культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича 

 
Фестиваль хорового мистецтва ім. В.І. Газінського з нагоди відзначення 
75-річчя від дня народження митця 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради  

 



Всеукраїнська літературно-мистецька акція «Бортнякова весна» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, відділ 

культури і туризму Крижопільської райдержадміністрації  

 
Обласний дитячо-юнацький естрадний конкурс «Музична парасолька» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації,  

обласна філармонія ім. М.Д.Леонтовича, «Вінницький 

обласний благодійний фонд з підтримки молодих талантів у 

галузі культури та мистецтв «Музична парасолька» 

 
 
ТРАВЕНЬ 
 
Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті і примирення (за 

окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, міських 

рад міст обласного значення, об’єднані територіальні 

громади, заклади культури і мистецтв обласного 

підпорядкування 
 

ХVІІІ Міжнародний фестиваль ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

управління культури і туризму Жмеринської міської ради, 

відділ культури і туризму Жмеринської 

райдержадміністрації, обласна філармонія 

ім.М.Д.Леонтовича 

 
ІХ Регіональний конкурс юних виконавців класичних творів 
«Жмеринський камертон».  

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

управління культури і туризму Жмеринської міської ради, 

обласна філармонія ім. М.Д.Леонтовича 

 
Цикл культурно-мистецьких заходів до Дня матері та Міжнародного дня 
сім’ї (за окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, об’єднані територіальні громади, заклади 

культури і мистецтв обласного підпорядкування 

 
 
 



ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені 
В.Іжевського  

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Центр культури, мистецтва та естетичного виховання 

Іллінецької міської ради, обласний центр народної 

творчості 

 

Масово-освітні та мистецькі заходи з нагоди Міжнародного дня музеїв 
(за окремим планом). 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

управління, відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, музеї області 
 
ХV літературні читання «Під знаком Кирила і Мефодія» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 
Масово-освітні та мистецькі заходи з нагоди Міжнародного дня Європи 
(за окремим планом). 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, заклади культури і 

мистецтв обласного підпорядкування 

 

Міжнародний дитячий фестиваль народної хореографії «Барвінкове 
кружало» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний академічний український музично-драматичний 

театр ім. М.Д.Садовського, обласний центр народної 

творчості, Вінницький обласний осередок Національної 

хореографічної спілки України  

 
Пілотний мультидисциплінарний проект «Легенди міста над Бугом» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради  

 
Фестиваль народної культури «Одвічна Русава» (с Антонівка 

Томашпільського району) 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, відділ культури і 

туризму Томашпільської райдержадміністрації 

 
 



Обласний фестиваль родинної творчості «Українська родина – душі 
берегиня» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, відділ культури і 

туризму Бершадської райдержадміністрації 

 
ІІ Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю «Подільський 
первоцвіт» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, відділ культури і 

туризму Ладижинської міської ради 

 
ІІ Всеукраїнський фестиваль «Від Поділля до Карпат» творчий проект 
заслуженого артиста України Олексія Ричка (смт. Кирнасівка 

Тульчинського району) 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Тульчинської 

райдержадміністрації 

 
 
 
ЧЕРВЕНЬ 
 
ХХІ обласний дитячий фестиваль-конкурс візуального мистецтва «Арт-
Олімп». 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний художній музей 

 
Міжнародний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 

  
Творчі акції до Міжнародного дня захисту дітей (за окремим планом) 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 

 

 



Всеукраїнський фестиваль майстрів народної творчості «Бушанська 
пектораль» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, об’єднані територіальні громади, державний 

історико-культурний заповідник «Буша», обласний центр 

народної творчості 

 
Обласне свято фольклору імені Гната Танцюри (с. Зятківці Гайсинського 

району) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Гайсинської 

райдержадміністрації, обласний центр народної 

творчості  
 
Культурно-освітні заходи до Дня Конституції України (за окремим 

планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 

Обласний  фестиваль-конкурс «Народні музики Поділля» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Немирівської 

райдержадміністрації, обласний центр народної творчості 
 

ІV Міжнародний фестиваль «OPERAFEST  TULCHYN» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Тульчинської 

райдержадміністрації, відділ культури, туризму і 

охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради, 

Тульчинський коледж культури 
 
Всеукраїнський фестиваль «Батозька битва» (с.Четвертинівка 

Тростянецького району) 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Тростянецької 

райдержадміністрації, обласний краєзнавчий музей 
 
ІV Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник /The best artist 
2020» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, обласний 

художній музей 



 
Фестиваль польової кухні ім. Тараса Сича 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 

 
Обласний фольклорний фестиваль «Світанки над Россю» з вшанування 
пам'яті фольклористки Н.А Присяжнюк 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, відділ культури і 

туризму Погребищенської райдержадміністрації 

 
Мультидисциплінарний проект «Іванівські вихідні» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, відділ культури і 

туризму Калинівської райдержадміністрації, Іванівська 

ОТГ 

 

 

ЛИПЕНЬ 
 
Симпозіум народного малярства «Мальована хата»  

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму райдержадміністрації, обласний 

центр народної творчості 

 
Всеукраїнське свято гончарного мистецтва «Освячені горном» 
(м.Гайсин, с.Бубнівка Гайсинського району) 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації. 

відділ культури і туризму Гайсинської 

райдержадміністрації, обласний центр народної творчості 
 
Соціокультурні заходи з нагоди відзначення 1032-ї річниці хрещення 
Київської Русі - України (за окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, об’єднані територіальні громади, заклади 

культури і мистецтв обласного підпорядкування  

 
Культурно-мистецький проект «Шляхами тканої Буші» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

державний історико-культурний заповідник «Буша»  

 
ІІІ обласний фестиваль авторської пісні «Вклонімось матері» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Мурованокуриловецької 

райдержадміністрації, обласний центр народної творчості 



 
Мистецький проект «Купальський пікнік» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 

 
Фестиваль стильної музики «БарРокКо» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Барська міська ОТГ 

 
ІІ Всеукраїнський історико-культурний фестиваль «Володіївецьке 
весілля» на честь першого Президента України в екзилі Андрія 
Лівицького 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Барської райдержадміністрації 

 
Всеукраїнське мистецьке свято «Батькові і мамині обереги» 
(с.Правилівка Оратівського району) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, , 

обласний центр народної творчості, сектор культури і 

туризму Оратівської райдержадміністрації 

 
 
СЕРПЕНЬ 
 
Обласне свято обрядових хлібів та виробів з соломи «Народу вічний 
оберіг» на базі комунального закладу «Музей Хліба» (с.Білопілля 

Козятинського району) 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Козятинської 

райдержадміністрації, обласний центр народної творчості 

 
Міжнародний фестиваль «Гей, соколи!» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 

 
Цикл заходів до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці 
незалежності України (за окремим планом)  

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 



 
Фестиваль сучасного українського мистецтва «Подільська пектораль» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 

 
Проект «Мистецький сад Михайла Коцюбинського» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради  

 
Всеукраїнський музично-мистецький фестиваль «Краса та сила рідної 
землі» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, відділ 

культури і туризму Барської райдержадміністрації  

 
Обласний фестиваль народної творчості «Мамину сорочку пригорну до 
серця»  (с. Клембівка Ямпільського району) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, відділ 

обласний центр народної творчості, культури і туризму 

Ямпільської райдержадміністрації  

 
 
ВЕРЕСЕНЬ 
 
Обласне свято духової музики до 60-річчя відділу духових інструментів 
Тульчинського коледжу культури 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Тульчинський коледж культури 

 
ХXXV Всеукраїнський пленер скульпторів-каменотесів «Подільський 
оберіг». 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Ямпільської райдержадміністрації, 

державний історико-культурний заповідник «Буша», 

обласний центр народної творчості 
 
Культурно-просвітницькі заходи до Дня знань (за окремим планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Вінницький коледж культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича, 

Тульчинський коледж культури, початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади області 
 
Культурно-просвітницький фестиваль «Жива історія: Вінниччина в 
роки Другої світової війни» (смт Стрижавка Вінницького району) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 
обласний краєзнавчий музей  

 



Всеукраїнська культурно-мистецька акція «Мистецтво одного села» 
(м.Київ, Національний музей літератури України) 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Липовецької  

райдержадміністрації, обласний центр народної творчості 

 

Культурологічні заходи до Всеукраїнського дня бібліотек (за окремим 

планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва, бібліотеки області 
 

Міжнародні Дні джазової музики - Vinnytsia Jazz Fest 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 
обласна філармонія ім.М.Д.Леонтовича 

 
Культурно-просвітницькі заходи до Дня українського кіно (за окремим 

планом) 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр кіномистецтва та культури «Кіно-

Поділля», районні дирекції кіновідеомережі 

 

Міжнародний фестиваль органної музики «Музика в монастирських 
мурах» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна філармонія ім. М.Д.Леонтовича 
 

Всеукраїнський фестиваль українського борщу (с. Правилівка 

Оратівського району) 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Оратівської 

райдержадміністрації, обласний центр народної творчості  

 
ХІІІ регіональний пленер гончарів на базі науково-дослідного відділу 
Вінницького обласного художнього музею «Музей гончарного мистецтва 
ім. О.Г. Луцишина» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний художній музей 

 
Вересневі Стусівські читання «Незламний борець правди і свободи» (до 

дня пам’яті поета-земляка, політв’язня, Героя України В.С.Стуса) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва 

 



Всеукраїнський молодіжний пленер гончарів ім. Олександра Ганжі 
(с.Жорнище Іллінецького району) 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, Центр культури, 

мистецтва та естетичного виховання Іллінецької міської 

ради 

 
Цикл тематичних заходів з нагоди відзначення Дня міста Вінниці 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, заклади 

культури і мистецтв обласного підпорядкування 

 

Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Русалка Дністрова» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування. Вінницька обласна організація 

НСПУ 

 
Всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів «Музика над 
Бугом» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 

 

Мистецький проект до дня народження М.М. Коцюбинського «Струмить 
правдиве слово гуманіста, не тільки в книгах – у серцях живе» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 

 
Міжнародний фестиваль-ярмарок «AppleBar» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Барська міська ОТГ 

 
Міжнародний фестиваль «Дністрові передзвони» (с. Оксанівка 

Ямпільського району) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Ямпільської 

райдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 
 



ЖОВТЕНЬ 
 
Мистецькі акції до Міжнародного дня музики (за окремим планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна філармонія ім. М.Д.Леонтовича, мистецькі 

навчальні заклади області 

 
Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи з нагоди відзначення Дня 
захисника України (за окремим планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 

Науково-просвітницькі та мистецькі заходи до Дня українського 
козацтва (за окремим планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 

VІIІ Обласний фестиваль хорового мистецтва ім. П. Муравського  
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Піщанської 

райдержадміністрації, обласний центр народної 

творчості  
 

Культурологічні заходи до 76-ї річниці визволення України від 
нацистських загарбників (за окремим планом). 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 

 

V Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції 
«Вінниця – Столиця УНР» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради  

 
 
 



Обмінні гастролі в рамках виконання Меморандуму про співпрацю між 
Вінницьким обласним українським академічним музично-драматичним 
театром ім. М.Садовського та Кутаїським державним драматичним 
театром ім. Ладо Месхішвілі 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Вінницький обласний академічний український музично-

драматичний театр ім. М.Садовського  

 
Урочисте відкриття пам’ятного знаку «Хата Івана Богуна» в с.Кальник 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Дашівська ОТГ  

 
Фестиваль традиційних подільських страв «Диво з горнятка» (свято 
Тиманівської каші, с. Тиманівка Тульчинського району) 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, Тульчинська ОТГ  

 
 
ЛИСТОПАД 
 
Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури і 
майстрів народного мистецтва. Мистецькі проекти «Покровитель 
культури» та «Кращий за професією». 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 
Науково-просвітницькі та культурно-мистецькі заходи до Дня Гідності 
та Свободи України (за окремим планом). 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування  

 

Соціокультурні заходи з нагоди Дня української писемності та мови (за 

окремим планом) 
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, бібліотеки області 

 

 



Цикл заходів до Дня пам’яті жертв Голодомору (за окремим планом) 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 

 

Обласний фестиваль-конкурс аматорського кіно «Кінометр» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, обласний Центр 

кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» 

 

Всеукраїнське свято кобзарського мистецтва ім. В. Перепелюка 
«Струни вічності» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділ культури і туризму Вінницької райдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості 

 
Фестиваль «Contemporary Music Days in Vinnytsia» 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради  

 
Мистецький проект «Хорові асамблеї Леонтовича» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації,  

Департамент культури Вінницької міської ради  

 
Міжнародний фестиваль народної творчості «Вино і голубці» 
(с.Цекинівка Ямпільського району) 

 Відділ культури і туризму Ямпільської 

райдержадміністрації  

 
 
ГРУДЕНЬ 
 
Обласний дитячий фестиваль-конкурс візуального мистецтва «Різдвяна 
зірка» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний художній музей 

 
Регіональний мистецький проект «Співає Поділля Леонтовича» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, обласна філармонія ім. М..Д.Леонтовича, 

Вінницький коледж культури і мистецтв 

ім.М.Д.Леонтовича, обласний центр народної творчості 



 

Пленер-акція «Прилетіла ластівонька». /«Малюємо зимову казку»/. Для 
дітей, позбавлених батьківського піклування на вшанування пам’яті 
Миколи Леонтовича – автора всесвітньо відомої календарно-обрядової 
пісні «Щедрик». 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний художній музей 

 

Цикл культурно-просвітницьких заходів до Міжнародного дня 
інвалідів (за окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний художній музей 

 

Інтегрований дитячий фестиваль для осіб з обмеженими можливостями 
«Без обмежень» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради 

 
ПРОТЯГОМ РОКУ:  
 
1. Участь у міжнародних та всеукраїнських театральних конкурсах, 
фестивалях. 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласні академічні український музично-драматичний театр 

ім. М.Садовського, театр ляльок 
 

2. Обмінні концерти між колективами філармоній України «Об’єднаємо 
мистецтвом Україну». 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна філармонія ім.М.Д.Леонтовича 
 

3. Мистецькі проекти «Майстри сцени – сільській та учнівській молоді»,  
«Майстри сцени — учням ДМШ».  

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, об’єднані територіальні громади, обласна 

філармонія ім.М.Д.Леонтовича  
 

4. Культурно-мистецькі заходи зі зміцнення міжнародного культурного 
співробітництва та реалізації загальнодержавної програми «Закордонне 
українство» (за окремим планом).  

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

заклади культури і мистецтв обласного підпорядкування 
 



5. Відзначення ювілейних дат з дня народження діячів культури і 
мистецтв із циклу «Плеяда митців Вінниччини» (за окремим планом). 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласний центр народної творчості, заклади культури і 

мистецтв обласного підпорядкування 

6. Мистецький проект «Молоді виконавці Вінниччини»  
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Вінницький коледж культури і мистецтв 

ім.М.Д.Леонтовича 

 

7. Цикл заходів з відзначення 102-ї річниці Української революції 1917-
1921 років (за окремим планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, заклади культури і мистецтв 

обласного підпорядкування 
 

8. Культурно-мистецька акція «Майстри мистецтв – трудівникам села» 
(за окремим планом). 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму 

райдержадміністрацій, об’єднані територіальні громади, 

обласний академічний український музично-драматичний 

театр ім.М.Д.Садовського 

 

9. Присвоєння звання та атестація «народних (зразкових) аматорських 
колективів (студій)» області. 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

відділи (сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, обласний центр 

народної творчості 

 

10. Цикл заходів з відзначення ювілейних дат українських письменників 
«Ім’я в літературі» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна бібліотека для юнацтва 

 
11. Соціальний мистецький проект «Кіно для всіх». 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

центр кіномистецтва та культури «Кіно Поділля» 

 



12.  Проведення обласного конкурсу на кращий еколого-просвітницький 
проект захід «Green-майданчик громади – Бібліотека» 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.. 

К.А.Тімірязжва 

13. Цикл заходів на підтримку і розвиток читання «КнигоFEST» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна бібліотека для юнацтва 

14. Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи на виконання 
Обласної соціальної цільової програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки (за окремим планом) 

 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

заклади культури і мистецтв обласного підпорядкування 

15. Цикл заходів в рамках проекту «Здоровий спосіб життя» 
 Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

обласна наукова медична бібліотека 

16. Творчі звіти мистецьких шкіл з нагоди відзначення 75-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті і 
примирення  

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, 

Департамент культури Вінницької міської ради, відділи 

(сектори) культури і туризму райдержадміністрацій, 

міських рад міст обласного значення, об’єднані 

територіальні громади, Вінницький коледж культури і 

мистецтв ім.М.Д.Леонтовича 

 

17. Відзначення ювілейних дат з дня заснування творчих колективів та 
закладів культури області: 
 

100-річчя бібліотеки с. Руданське Шаргородського району 

100-річчя Немирівської центральної районної бібліотеки (Немирівської міської ради)  

100-річчя народної аматорської хорової капели ім. М.Д. Леонтовича (Тульчинський  

                  районний будинок культури) 

100-річчя Тульчинської центральної районної бібліотеки 

90-річчя Тульчинського коледжу культури  
75-річчя Оратівської центральної районної бібліотеки (Оратівської ОТГ) 

70-річчя Чернівецької районної бібліотеки для дітей  

60-річчя Хорошанського сільського клубу Липовецького району  
60-річчя Козинецького сільського будинку культури Липовецького району  

50-річчя Бершадського районного будинку культури  
30-річчя філії обласного краєзнавчого музею – музею «Битва під Батогом»  
               (с. Четвертинівка Тростянецького району)  

 

 
 



IV. Виставкова діяльність 
 

Всеукраїнська виставка підсумкових робіт учасників ХХ ювілейного 

Міжнародного рєпінського пленеру /м. Чугуєв/. 
Лютий Обласний художній музей 
 

Виставка народного мистецтва майстрів Вінниччини із циклу «Обмінні 

виставки між областями України (м. Івано-Франківськ, обласний навчально-

методичний центр культури і туризму Прикарпаття) 
Березень Обласний центр народної творчості 
 

Виставка «Велич творчого здобутку. Федір Коновалюк» з нагоди відзначення 

130-ї річниці від дня народження видатного українського живописця /1890-

1984/.  
Березень Обласний художній музей 
 

Персональна виставка Івана Горобчука – члена Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, члена Національної спілки художників 

України, заслуженого майстра народної творчості України. 
Квітень Обласний художній музей 
 

Виставка «Архітектура у деталях» – до Дня охорони пам’яток  
Квітень Обласний краєзнавчий музей 
 

Обласна виставка «Великодня писанка» 
Квітень Обласний центр народної творчості 
 

Виставка народного мистецтва майстрів Вінниччини «Народні витоки 

Поділля» із циклу «Обмінні виставки між областями України» 

(м.Хмельницький) 
Травень Обласний центр народної творчості 
 

Персональна виставка Миколи Молчана – члена Національної спілки 

художників України, викладача Львівської Національної академії мистецтв 

/графіка, портрет, сюжетна композиція/ у рамках мистецького проекту «Коло 

молодих митців». 
Травень Обласний художній музей 
 

Виставка «Події та долі: Вінниччина у вирії Другої світової» – до 75-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі. 
Травень Обласний краєзнавчий музей 
 

Виставка «Battle of memories: міфи та реалії радянської доби» – спільно з 

Музеєм історії м. Кам’янське та Українським інститутом національної 

пам’яті 
Травень - вересень Обласний краєзнавчий музей 



 

Виставка «У неділю рано зілля копала» (народна медицина)  
Травень - червень Обласний краєзнавчий музей 
 

Виставка «Концептуальне і символічне в пейзажному живописі Іллі Безбаха»  

з нагоди відзначення 75-ї річниці від дня його народження /1945-2017/.  
Червень Обласний художній музей 
 

Виставка «Потоцькі. Подільська лінія» з фондового зібрання Вінницького 

обласного художнього музею в рамках ІV Міжнародного фестивалю 

«OPERAFESТ TULCHYN». 
Червень Обласний художній музей 
 

Виставка народного мистецтва в рамках Всеукраїнської акції «Мистецтво 

одного села» с. Пеньківка Липовецького району (м. Київ, Національний 

музей літератури України). 
Вересень Обласний центр народної творчості 
 

Виставка «Фламандський живопис ХVI - ХVIІ ст.» із приватного зібрання 

бельгійського колекціонера Яна де Маєра – мистецтвознавця, професора 

університету мистецтва та дизайну /м. Клуж-Напока, Румунія/.  
Вересень Обласний художній музей 
 

Виставка «Надреалізм Віктора Абрамова». Ретроспектива творчості з нагоди 

відзначення 80-річчя від дня народження митця /1940-2016/. 
Вересень Обласний художній музей 
 

Виставка фламандського живопису з колекції бельгійського нейробіолога, 

мистецтвознавця, доктора філософії, колекціонера Яна де Маєра. 
Вересень Обласний краєзнавчий музей 
 

Персональна виставка заслуженого працівника культури України Федора 

Ущаповського «Лелечий рай» /живопис/ з нагоди 70-річчя від дня його 

народження. 
Жовтень Обласний художній музей 
 

Обласна 72-а виставка образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва 
Жовтень Обласні центр народної творчості, обласний 

краєзнавчий музей 
 

Музеєфікація території Історико-меморіального комплексу пам’яті жертв 

нацизму (залишки ставки «Вервольф»): створення туристичних локацій із 

впровадженням технологій доповненої та віртуальної реальності  
ІІІ квартал Вінницький обласний краєзнавчий музей 
 



Вінницька бієнале художнього текстилю юних авторів 
Листопад Обласний краєзнавчий музей 
 
 

V. Обласні наради, конференції, семінари 
 

Науково-практична конференція «Слово поета: від земного до вічного» (в 

рамках Стусівських читань, присвячених 82-й річниці від дня народження 

українського поета, Героя України Василя Стуса)  

Січень Обласна універсальна наукова бібліотека 
ім.К.А.Тімірязєва 

 

Обласна науково-практична конференція «Інноваційні напрямки підготовки 

фахівців освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» за участю фахівців документально-інформаційних структур 

Вінниччини 
Березень Тульчинський коледж культури 
 

Науково-практична конференція «Українське гончарство: традиційність, 

індивідуальність, інноваційність, кітч» до 15-ї річниці відкриття науково-

дослідного відділу «Музей гончарного мистецтва ім. О. Г. Луцишина». 
Квітень Вінницький обласний художній музей 
 
Круглий стіл «Мистецькі школи – як культурні осередки громад: від мрії до 

дії». 
Квітень Управління культури і мистецтв 

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

 

Обласний семінар-практикум «Організація навчального процесу та методика 

керівництва інструментальним колективом в сучасних умовах» для 

керівників творчих колективів інструментального мистецтва  
Квітень Тульчинський коледж культури, обласний центр 

народної творчості 
 

Виїзний семінар Клубу ділових зустрічей методистів бібліотек області на 

тему: «Інновації у бібліотеках: разом проти сірих буднів» (м.Бердичів 

Житомирської області) 
Травень  Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва, громадські організації області 
 

Семінар «Креативні індустрії – основа стратегії розвитку малих територій» 
Червень Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, обласний навчально-
методичний  

 



 

Обласна підсумкова конференція керівників мистецьких навчальних закладів 
Серпень  Управління культури і мистецтв 

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

 

Семінар для бібліотекарів медичних закладів «Бібліотека – шлях до 

перевіреної та правдивої наукової інформації» 
Вересень  Обласна наукова медична бібліотека 
 

Семінар «Сучасний музей в культурному просторі Вінниччини». 
Вересень Обласний художній  музей 
 

Науково-краєзнавча конференція з нагоди 35-ї річниці Всеукраїнського 

пленеру скульпторів каменотесів «Подільський оберіг». 
Вересень Державний історико-культурний заповідник «Буша» 
 

Семінар «Музейний менеджмент і маркетинг: прагнення руху. Стратегії та 

пріоритетні завдання». 
Вересень Обласний краєзнавчий музей, керівники музеїв області 
 

Круглий стіл «Проблеми збереження культурно-історичних пам’яток після 

проведення консерваційно-реставраційних заходів». 
Жовтень Обласний художній музей 
 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія і 

практика досліджень на сучасному етапі» 
Жовтень Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розбудова культурного 

простору: сучасні тенденції та пріоритети» 
Жовтень Обласний навчально-методичний центр галузі 

культури, мистецтв та туризму 
 

ІІІ Всеукраїнська Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція 

Жовтень Обласна універсальна наукова бібліотека 
ім.К.А.Тімірязєва, обласний краєзнавчий музей, відділ 
культури і туризму Мурованокуриловецької 
райдержадміністрації 

 

Круглий стіл «Українська мова як основа розвитку нації» до Дня української 

писемності та мови 
Листопад Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва, бібліотеки області 
 



Нарада спеціалістів відділів (секторів) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, об’єднаних 

територіальних громад з питань організаційного забезпечення діяльності 

закладів культури, планування та звітності. 
Листопад Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 
 

Круглий стіл «Право на гідне життя для всіх» до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю  
Грудень Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Круглий стіл «Тенденції розвитку та реалізації прав людини та громадянина 

в Україні» у рамках Всеукраїнського тижня права 
Грудень Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Обласний семінар завідуючих районних бібліотек для дітей «Дитяча 

бібліотека – необмежений простір для ініціативи і творчості» 
Грудень Обласна бібліотека для дітей ім. І.Франка 
 
Творча майстерня директорів районних будинків культури 
Щопівроку Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, відділи (сектори) культури і 
туризму райдержадміністрацій, обласний центр 
народної творчості 

 

Засідання школи керівника бібліотеки 
Щопівроку Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Музейні лабораторії для працівників музеїв області. 
Щоквартально  Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, відділи (сектори) культури і 
туризму райдержадміністрацій, міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні громади, 
обласний краєзнавчий музей 

 

Обласні семінари - практикуми за жанрами (за окремим планом). 
Протягом року  Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, відділи (сектори) культури і 
туризму райдержадміністрацій, міських рад міст 
обласного значення, обласний центр народної 
творчості 

 

 



Цикл занять для бібліотечних працівників об’єднаних територіальних громад 

«Бібліогр@фія  від А до Я»  
Протягом року  Вінницька обласна універсальна наук5ова бібліотека 

ім.. К.А.Тімірязєва, бібліотечні заклади області  
 

«Круглі столи» до відзначення державних свят України 
Протягом року Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва, громадські організації Вінниччини 

 
 

VІ. Підвищення кваліфікації працівників культури області  
на базі Вінницького обласного навчально-методичного 

центру галузі культури, мистецтв та туризму 
 

СІЧЕНЬ  
 
21.01-28.01  Категорія: бібліотекарі ОТГ відповідальні за облік, обробку 

бібліотечних фондів. 
Тематика навчання: сучасна концепція формування, 

використання та збереження бібліотечних фондів публічних 

бібліотек. 
 

22.01-29.01 Категорія: викладачі струнно-смичкових інструментів 

мистецьких шкіл. 

Тематика навчання: шляхи оптимізації навчального процесу та 

удосконалення методики викладання гри на струнно-смичкових 

інструментах. 

 
 

ЛЮТИЙ  
 
10.02.-17.02 Категорія: бібліотекарі сільських бібліотек та бібліотек-філій 

області. 

Тематика навчання: краєзнавча робота бібліотеки: організація, 

напрямки роботи, тенденції розвитку. 
 

12.02.-19.02 Категорія: викладачі вокально-хорових дисциплін мистецьких 

шкіл. 

Тематика навчання: інноваційні технології та практика 

викладання вокально-хорових дисциплін в мистецьких школах. 

 

18.02-21.02 
ІІ етап   

Категорія: бухгалтери мистецьких навчальних закладів, 

централізованих бухгалтерій відділів культури та ОТГ, які ведуть 

бухгалтерський облік мистецьких шкіл, бухгалтери закладів 

культури, які пройшли І етап навчання у лютому 2019 року. 

Тематика навчання: нормативно-правове забезпечення діяльності 

мистецьких шкіл. Фінансування. Облік та звітність. 

 



 
БЕРЕЗЕНЬ 
 
10.03-17.03   Категорія: викладачі класу фортепіано, концертмейстери-

піаністи мистецьких шкіл області. 
Тематика навчання: перспективи розвитку фортепіанної 

педагогіки, проблеми та шляхи їх вирішення. Робота 

концертмейстера-піаніста з різними категоріями виконавців. 
 

11.03.-18.03 
 

Категорія: бібліографи центральних районних, міських та 

бібліотек ОТГ. 

Тематика навчання: поєднання традиційних та інноваційних 

підходів у створенні інформаційно-бібліографічних продуктів 

бібліотеки. 
 

19.03-26.03   Категорія: директори районних будинків культури та керівники 

закладів культури клубного типу ОТГ.  

Тематика навчання: культурно-дозвіллєва діяльність закладів 

культури в умовах децентралізації нові вимоги, тенденції, 

проблеми. 

 
 
КВІТЕНЬ 
 
07.04-14.04   Категорія: викладачі класу хореографії мистецьких шкіл. 

Тематика навчання: сучасні тенденції розвитку хореографії. 

Шляхи удосконалення викладання хореографічних дисциплін в 

мистецьких школах. 
 

09.04-16.04  
 

Категорія: бібліотекарі відділів обслуговування ЦРБ та бібліотек 

ОТГ. 

Тематика навчання: бібліотека в умовах сьогодення: нові 

форми роботи, ефективні практики. 
 

22.04-29.04   Категорія: керівники народних аматорських вокально-хорових 

колективів закладів культури. 

Тематика навчання: розвиток вокально-хорового мистецтва на 

Вінниччині: традиції та інновації. Робота над підбором 

репертуару. 

 

 
 
ТРАВЕНЬ 
 
 
12.05-18.05 Категорія: працівники обласних бібліотек.  

Тематика навчання: організація ефективного бібліотечного 

обслуговування – орієнтир на користувача. 
 



13.05-20.05 Категорія: викладачі музично-теоретичних дисциплін 

мистецьких шкіл. 
Тематика навчання: інноваційні методи викладання музично-

теоретичних дисциплін в мистецьких школах. 
 

19.05-26.05   Категорія: директори сільських, міських будинків культури. 
Тематика навчання: удосконалення діяльності установ 

культури в сучасних умовах. 
 
ЧЕРВЕНЬ 
 
09.06-17.06 Категорія: викладачі класу фортепіано, концертмейстери-

піаністи Вінницької ДМШ №1. 

Тематика навчання: перспективи розвитку фортепіанної 

педагогіки, проблеми та шляхи їх вирішення. Робота 

концертмейстера-піаніста з різними категоріями виконавців. 
 

11.06-18.06   Категорія: завідувачі районними, спеціалізованими 

бібліотеками-філіями та бібліотеками ОТГ, що обслуговують 

дітей. 
Тематика навчання: сучасна бібліотека для дітей – платформа 

для культурного розвитку громади. 

 
16.06-22.06   Категорія: методисти РБК по роботі з дітьми та підлітками. 

Тематика навчання: оновлення змісту та вдосконалення форм 

культурно-дозвіллєвої діяльності закладів культури по роботі з 

дітьми та молоддю. 
 
ВЕРЕСЕНЬ 
 
16.09-23.09   Категорія: директори та бібліотекарі  публічних  бібліотек ОТГ.  

Тематика навчання: роль публічної бібліотеки в 

соціокультурному просторі об’єднаної територіальної громади. 
 

 

21.09-28.09 Категорія: керівники музеїв області та структурних підрозділів 

Вінницького обласного краєзнавчого музею. 

Тематика навчання: музейний менеджмент і маркетинг: 

прагнення руху. Стратегії та пріоритетні завдання. 
 

 

 
 
 
 
ЖОВТЕНЬ 
 

 

05.10-12.10   Категорія: викладачі класу домри, гітари мистецьких шкіл. 
Тематика навчання: основні напрямки організації навчального 

процесу та особливості методики викладання гри на домрі, гітарі. 

 



19.10-26.10   Категорія: художні керівники районних, міських будинків 

культури. 

Тематика навчання: організація роботи колективів аматорської 

художньої творчості. Формування репертуару аматорських 

художніх колективів, зміст і форми їх діяльності . 

 
20.10-27.10    Категорія: бібліотечні працівники, що займаються 

обслуговуванням молоді. 

Тематика навчання: бібліотека – центр інформаційного і 

культурного простору молоді ХХІ століття. 

 
ЛИСТОПАД 
 
10.11-16.11  Категорія: завідувачі сільських клубів. 

Тематика навчання: шляхи підвищення ефективності роботи 

сільських закладів культури. 
 

11.11-18.11   Категорія: викладачі класу баяна, акордеона мистецьких шкіл. 

Тематика навчання: шляхи формування і вдосконалення 

майстерності педагога-баяніста, акордеоніста. 
 

17.11-24.11   Категорія: працівники бібліотек без фахової освіти, стаж роботи 

до 5 років. 

Тематика навчання: організація роботи публічної бібліотеки та 

її послуг в сучасних реаліях. 

 
ГРУДЕНЬ 
 
01.12-08.12 Категорія: новопризначені керівники закладів культури 

клубного типу. 

Тематика навчання: організація та методика роботи закладу 

культури. Пошук нових форм і методів роботи. 
 

02.12-09.12 Категорія: викладачі класу духових та ударних інструментів 

мистецьких шкіл. 

Тематика навчання: основні напрямки організації навчального 

процесу та особливості методики викладання гри на духових 

інструментах в мистецьких  школах. 

 

 
VІІ. Видавнича діяльність  

закладів культури обласного підпорядкування 
 

Основні показники роботи галузі культури Вінницької області у 2019 році 

(аналітичні матеріали). 
І квартал Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 
 



Аналіз діяльності публічних бібліотек області з юнацтвом у 2019 році 
І квартал Обласна бібліотека для юнацтва 
 

Аналітично-статистичний огляд за 2019 рік «Бібліотеки для дітей 

Вінниччини». 
І квартал  Обласна бібліотека для дітей ім. І.Я.Франка 
 

Видання «Статистичний експрес: «Бібліотеки Вінниччини 2018-2019 рр.» 
І квартал  Обласна універсальна наукова бібліотека ім.. 

К.А.Тімірязєва 
 

Біобібліографічний покажчик «Будкевич Григорій Якович» до 120-річчя від 

дня народження в рамках проекту «Охорона здоров’я Вінниччини в особах» 
І квартал  Обласна наукова медична бібліотека 
 

Видання методичної збірки «Екотрадиції в благоустрої прилеглої території 

закладів культури» 
ІІ квартал  Обласний навчально-методичний центр галузі 

культури, мистецтв та туризму 
 

Видання наукового збірника за результатами науково-практичної 

конференції до 100-річчя Вінницького обласного краєзнавчого музею 
ІІІ квартал Обласний краєзнавчий музей 
 

Видання альбому «Визначні пам’ятки Вінниччини»  
ІІІ квартал Обласний краєзнавчий музей 
 

Бібліографічний покажчик «Історія магдебургського права у Вінниці до          

380-річчя надання м. Вінниці магдебурзького права 
ІІІ квартал Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Перевидання альбому «Вінниччина в роки Другої світової війни: біль втрат 

та велич подвигів» 
ІІІ квартал Обласний краєзнавчий музей 
 

Біобібліографічний покажчик «Об’єднані любов’ю до дітей» до 50-річчя 

Вінницької обласної організації НСПУ 

ІІІ квартал Обласна бібліотека для дітей ім. І.Я.Франка 
 

Збірка розповідей про власний досвід учасників конкурсу «Моє активне 

довголіття» в рамках проекту «Здоровий спосіб життя» 
ІІІ квартал Обласна наукова медична бібліотека 
 

 



Біобібліографічний покажчик «Маліновський Людвиг Іванович» до 145-річчя 

від дня народження в рамках проекту «Медицина Вінниччини в особах» 
Жовтень Обласна наукова медична бібліотека 
 

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Усна історія: 

теорія і практика досліджень» 
ІV квартал Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Бібліографічний покажчик «Маки пам’яті». Вип. 4: (присвячується воїнам-

землякам, які загинули під час проведення АТО та ООС на сході України) 
ІV квартал Обласна бібліотека для юнацтва 
 

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2021 року. Хронологічний довідник. 
ІV квартал Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Бібліографічний покажчик «Олена Вітенко – дітям»  
ІV квартал Обласна бібліотека для дітей ім. І.Я.Франка 
 

Альманах «Подільський книжник» Вип. 12. 
ІV квартал Обласна універсальна наукова бібліотека    

ім.К.А.Тімірязєва 
 

«Каталог видань ХVІІІ століття з фондів відділу рідкісних і цінних видань 

Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва» 
ІV квартал Обласна універсальна наукова бібліотека    

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Бібліотечний альбом «Бібліотека для дітей святкує ювілей», присвячений 

бібліотекам-ювілярам 2020 року 

Протягом року Обласна бібліотека для дітей ім. І.Я.Франка 
 

Бібліографічні покажчики, збірники матеріалів із серій: «Наші видатні 

земляки», «Письменники Вінниччини», «Діячі культури і мистецтв краю» 
Протягом року Обласна універсальна наукова бібліотека    

ім.К.А.Тімірязєва 
 

Видання каталогу Федір Коновалюк /живопис/. З нагоди відзначення 130-ї 

річниці від дня народження видатного українського живописця /1890-1984/.  
Протягом року Обласний художній музей 
 

Альманах «Світлиця». Випуски 1,2,3,4. 
Щоквартально Обласний центр народної творчості 
 

Видання із серії «Народні майстри» 
Протягом року Обласний центр народної творчості 



 
Довідник «Майстри обрядових хлібів» 
Протягом року Обласний центр народної творчості 

 
Буклети фестивалів, свят народного мистецтва 
Протягом року Обласний центр народної творчості 

 
Збірки пісень та віршів місцевих авторів і композиторів. 

Протягом року Обласний центр народної творчості 
 

 

 

VІІІ. Здійснення контролю за виконанням рішень 
керівних органів, постанов колегії, наказів управління з питань: 

 
1. Про стан охорони праці і пожежної безпеки в закладах культури області та 

заходи щодо його поліпшення. 
Протягом року Троян В.Г. 
 

2. Про здійснення контролю щодо виконання постанов колегії управління 

культури і мистецтв облдержадміністрації та виконавської дисципліни з 

підготовки документів відділами (секторами) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, об’єднаних 

територіальних громад, закладами культури і мистецтв обласного 

підпорядкування. 
Щоквартально Іскандарова Н.С.  
 


