
Звіт про роботу департаменту культури та 
підпорядкованих закладів культури 

за 2018 рік

Доповідає директор департаменту культури 
Максим Філанчук 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, РЕАЛІЗОВАНІ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРИ

Охорона, збереження, розвиток інфраструктури та  енергозбереження закладів галузі

Організація повноцінного, змістовного дозвілля та масового відпочинку мешканців м. Вінниця

Розвиток творчих здібностей дітей та молоді 

Підвищення ефективності діяльності та кадрового потенціалу галузі

Активізація участі закладів культури у грантових проектах різних рівнів 



ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ МІСТА

29
КОМУНАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 
І МИСТЕЦТВ

МКП 
«Кінотеатр 
«Родина» КЗ «Центр 

концертних та 
фестивальних 

програм»

Міська 
централізована 

бібліотечна 
система

(17 структурних 
підрозділів)

Літературно-
меморіальний 

музей 
М.КоцюбинськогоАкадемічн

ий 
камерний 

хор 
“Вінниця”

2 клубних 
заклади

5 шкіл 
естетичного 
виховання

КП «Центр 
історії Вінниці»



Кадровий потенціал галузі 

Всього - 709 працівників галузі 
культури 



Аналіз виконання міського бюджету по галузі "Культура і 
мистецтво" за 2018 рік (грн.)

55058087

2101562
3831509

10652900

93152658

Видатки на заробітну плату з нарахуванням  

Видатки на придбання основних засобів

Видатки на проведенння капітальних ремонтів 

Власні надходження бюджетних установ

Всього видатки загального та спеціального фонду



Культурно - мистецькі заходи 
4900 культурно-мистецьких заходів

330 спільно з громадським 
організаціями  



Культурно-мистецькі заходи до пам'ятних дат, 
подій і свят в житті держави 



Заходи патріотичного спрямування 



ЦИКЛ НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ СВЯТ



ДЕНЬ ЄВРОПИ У ВІННИЦІ



ДЕНЬ МІСТА



Заходи з нагоди відзначення Дня незалежності 
України 



МИСТЕЦЬКЕ ЛІТО 



МИСТЕЦЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ 
«VIN ART CITY»



РЕАЛІЗАЦІЯ ТРИВАЛИХ ДІЮЧИХ ПРОЕКТІВ



Започатковані проекти 



ПРОФЕСІЙНІ МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ



ФЕСТИВАЛІ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ



ІНТЕРАКТИВНІ ЗАХОДИ



СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАННІЗАЦІЯМИ 



НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

2000 учнів  мистецьких навчальних та вихованців клубних закладів - призери та 
дипломанти фестивалів і конкурсів різних рівнів

125 відмінників навчання та обдарованих дітей – нагороджено Стипендіями та 
преміями міської ради 

Творчі колективи та окремі виконавці шкіл естетичного виховання, клубних закладів взяли 
участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях – конкурсах у містах: Київ, Одеса, 
Кропивницький, Львів, Яремче, Запоріжжя, Камянець-Подільський, Івано-Франківськ
та  країнах: Болгарія, Польща, Грузія, Франція, Греція та Румунія



НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

Вихованка естрадної майстерні «Зоряна мрія» Палацу мистецтв 
ДАРИНА КРАСНОВЕЦЬКА 
здобула Почесне третє місце у фіналі Міжнародного конкурсу «Дитяче 
Євробачення – 2018» 



РЕМОНТНІ РОБОТИ В КЛУБНИХ 
ЗАКЛАДАХ

Заїзд до Міського клубу Зал хореографії та фасад Міського Палацу мистецтв



КП «КІНОТЕАТР «РОДИНА»



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ БІБЛІОТЕЧНИХ 
ЗАКЛАДІВ

Бібліотека-філія №1

Бібліотека-філія №14
Бібліотека-філія №13



ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 



МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА



ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ



ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 

Пошук нових приміщень для бібліотек-філій №2 (вул. Маяковського,122), №17( вул. Пирогова, 115)

Ремонтно-реставраційні роботи літературно-меморіального музею та реконструкція його тематичної  експозиції

Реставрація та утеплення будівлі дитячої художньої школи

Виділення приміщення для репетиційної бази професійних колективів міста  

Придбання сучасного звукового та світлового обладнання, сценічної конструкції, світлодіодних екранів 

Надання додаткових приміщень для  ВДМШ№1 та ВДШМ



Пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік 

Створення атмосфери та умов для вільного творчого 
самовираження 

Завдання: 

Реалізація творчої активності 
мешканців міста 

Формування креативного класу 
вінничан 

Наповнення простору для всебічного 
творчого розвитку дітей 



Пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік 

Створення умов для розвитку відкритого простору із 
вільним доступом до інформації 

Завдання:

Формування цілісного інформаційно-
культурного середовища  

Реалізація заходів направлених на 
підтримку та розвиток культурних 

спільнот 



Пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік 

Створення умов для покращення інвестиційної 
привабливості міста 

Завдання:

Підтримка інноваційних та 
мультидисциплінарних проектів

Модернізація діяльності МКП 
кінотеатру «Родина »



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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