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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, РЕАЛІЗОВАНІ
ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРИ

Розвиток творчих здібностей  та самореалізація всіх соціально-вікових 
груп населення
Організація повноцінного, якісного дозвілля та масового
відпочинку мешканців ВМОТГ
Підвищення ефективності діяльності та кадрового потенціалу галузі
Охорона, збереження, розвиток інфраструктури та 
енергозбереження закладів культури 
Активізація участі закладів культури в грантових проектах різних рівнів



29 закладів 
культури і мистецтва

18 бібліотек-філій
ВМЦБС,

в т.ч. смт. Десна

2 клубних 
заклади

5 мистецьких шкіл

Центр історії 
Вінниці

Центр концертних та 
фестивальних 

програм

Кінотеатр 
«Родина»

Літературно-
меморіальний музей 
М.М.Коцюбинського

Заклади культури і мистецтв ВМОТГ



Кадровий потенціал галузі



Аналіз виконання місцевого бюджету по галузі "Культура і 
мистецтво" за 2018 та 2019 роки, тис. грн.

Видатки на 
комунальні 
послуги та 

енергоносії ; 
3629,9

Видатки на 
проведення 
капітальних 

ремонтів ; 
4973,9

Видатки на 
придбання 
основних 

засобів; 4794,8

Видатки на 
заробітну плату 

з 
нарахуваннями

63742,1

Всього видатки 
загального та 
спеціального 

фонду; 96096,3

Бюджет 2019 року

Видатки на 
комунальні 
послуги та 

енергоносії ; 
3775,0

Видатки на 
проведення 
капітальних 

ремонтів ; 3831,5

Видатки на 
придбання 
основних 

засобів; 2101,6

Видатки на 
заробітну плату 

з 
нарахуваннями; 

55058,1

Всього видатки 
загального та 
спеціального 

фонду; 82499,8

Бюджет 2018 року

Презентатор
Нотатки до презентації
   



Аналіз власних установ, закладів та комунальних підприємств галузі 
культури

за 2018-2019 роки,  тис. грн.

2018

2019
317,4 79,3 75,8

608,3

1703,1
1942,8 1646,3

2219,3
1583,5

105,1 338,9
8,4

313,8
101,6 71,2

745,7

1928,8
2282,1

1899,2

2783

1759,1

602,4 906,6

20,5

2018 2019



Кількість відвідувачів, які скористались 
культурологічними послугами

2018

2019

58083

29468
24030

14373
21075

13456

57478

29921 31945

13986

23074
15190

2018 2019



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



Цикл новорічно-різвяних свят



Цикл новорічно-різвяних свят



День Європи у Вінниці



День міста



Започатковані проекти



Заходи з нагоди відзначення 
Дня незалежності України



Заходи патріотичного спрямування



Мистецьке літо



Мистецька резиденція
«VIN-ART CITY»



Реалізація традиційних проектів



Професійні мистецькі проекти



Інтерактивні проекти



Загальноміські конкурси і фестивалі



Творчі колективи мистецьких шкіл



Співпраця з громадськими організаціями



Реалізація державної політики у сфері бібліотечної 
справи 



Бібліотеки як активні учасники грантових проектів різних 
рівнів



Кіно у новому форматі в МКП «Кінотеатр«Родина»



Літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського



Нові проекти КЗ «Центр концертних 
та фестивальних програм»



35-річчя Академічного міського 
камерного хору ім. Віталія Газінського





Вінницька дитяча художня школа Вінницька дитяча музична школа №2

Літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського



Приміщення музею моделей 
транспорту

КЗ «Центр концертних та фестивальних 
програм»



КЗ «Вінницький міський клуб»
ЗК «Міський Палац мистецтв»



Бібліотека-філія  №13  

Бібліотека-філія  №7



МКП «Кінотеатр «Родина»



Оновлення матеріально-технічної бази



Пріоритетні завдання на 2020 рік

підвищення якості надання культурологічних послуг всім соціально-віковим
групам населення 

розвиток та модернізація навчального процесу в мистецьких школах міста

збільшення позабюджетних надходжень галузі

розробка та реалізація нових культурно-мистецьких проектів

ремонтно-реставраційні роботи меморіальних будівель закладу 
«Вінницький літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського»

капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №16 (вул. Бучми,96)

виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію приміщення 
закладу «Вінницька дитяча художня школа»



Питання, що потребують вирішення

реконструкція тематичної  експозиції закладу «Вінницький літературно-меморіальний 
музей М.М.Коцюбинського»

реконструкція глядацької зали ККЗ «Райдуга» (вул. Хлібна,1)

пошук нового приміщення для бібліотеки-філії 17 (вул. Пирогова, 115) 

виділення додаткових приміщень для розширення надання послуг для 
закладу «Вінницька дитяча музична школа №1» та закладу «Вінницька дитяча 
школа мистецтв»

реставрація будівлі по вул.С.Петлюри,15 («Музей Вінниці»)



Дякуємо
за увагу!

Департамент культури 
міської ради
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