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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 

 
 

Н А К А З 
 

Від «28» грудня 2021 року                              № 76 
 
 

 
Про план роботи  
департаменту культури міської ради  
на 2022 рік 

 
 

З метою виконання стратегічних пріоритетів галузі культури, належної 
організації ефективної роботи департаменту культури міської ради та 
підпорядкованих йому закладів у 2022 році,- 

 
Н А К А З У Ю: 

 
1. Затвердити план роботи департаменту культури міської ради на  

2022 рік (додається). 
 
2. Керівникам підпорядкованих закладів культури забезпечити виконання 

організаційних завдань та культурно-мистецьких заходів, запланованих на 2022 
рік у встановлені терміни. 

 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту культури Г. Ковальчук. 
 

 
Директор департаменту культури                                           Максим ФІЛАНЧУК 
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Основними документами, які визначають пріоритетні завдання щодо 
реалізації у 2022 році культурної політики у м. Вінниці, є: 

 

• Стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030        
          - Стратегія 3.0 
• «Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030»; 
• «Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської         
          територіальної громади на 2022-2024 роки» 
• «Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки»; 
• «Стратегія культурної політики Вінницької області до 2030 року»; 
• Галузеві закони України: 

- «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї 
і музейну справу», «Про позашкільну освіту», «Про охорону культурної 
спадщини», «Про гастрольні заходи»;  
• Указ Президента України «Про державну підтримку клубних закладів»;  
• Постанови Кабінету Міністрів України: 

- «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української 
культури стратегії реформ»; 

- «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і 
мистецтв в Україні». 

 

І. Пріоритетні напрямки культурної політики: 
- збереження та розвиток мережі закладів культури Вінницької міської ТГ (в 

тому числі закладів мистецької освіти), їх модернізація, підвищення якості 
надання ними послуг;  

- проведення масштабних публічних заходів, які підсилюють українську 
державність та актуалізують прагнення міста та держави долучитись до 
європейського культурного простору; 

- розвиток бібліотек як мультикультурних центрів, посилення ролі 
дозвіллєвої функції;  

- забезпечення ефективного функціонування єдиної мережі клубних 
закладів, як осередків культури у віддалених мікрорайонах Вінницької 
міської територіальної громади; 

- проведення мистецьких конкурсів та фестивалів з метою підтримки 
талановитих дітей та молоді; підтримка проєктів молодих митців, 
професійних, аматорських, інтеркультурних ініціатив та інституцій 
громадянського суспільства;  

- збереження та підтримка у належному стані пам’яток історії та 
архітектури, пам'яток нематеріальної та матеріальної культурної 
спадщини;  

- створення належних умов доступу глядачів до кращих зразків 
національного та світового кіномистецтва;  
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- поступова модернізація територій та розвитку парків, скверів, площ, 
набережної «Рошен»; 

- формування сприятливих умов для активного відпочинку, задоволення 
духовних та естетичних потреб громадян, організація культурного 
дозвілля всіх соціально-вікових верств населення громади, в т.ч. 
маломобільних. 

 

ІІ. Основні заходи щодо виконання стратегічного плану: 
- створення конкурентоспроможного мистецького середовища;  
- створення атмосфери та умов щодо вільного творчого самовираження;  
- забезпечення вільного доступу до культури та мистецтва для всіх 

соціальних груп;  
- створення умов для розвитку інтеркультурного відкритого простору із 

вільним доступом до інформації;  
- трансформація культурного простору;  
- модернізація культурної інфраструктури міста;  
- виявлення та промоція культурного потенціалу міста і його локальних 

брендів; 
- впровадження нових технологій та методів обслуговування відвідувачів 

на території парків, скверів, площ, набережної «Рошен».   
 

ІІІ. Перелік основних питань для розгляду на засіданнях 
виконавчого комітету та сесії міської ради 

 

1. Про затвердження в новій редакції статутів закладів, 
підпорядкованих департаменту культури міської ради. 
Протягом року 

2. Про хід виконання «Програми розвитку культури і мистецтва м. 
Вінниці на 2016-2021 роки» у 2021 році. 
Лютий 

3. Внесення змін до «Програми розвитку культури і мистецтва 
Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки». 
Лютий 
 

IV. Розгляд питань на оперативних нарадах у міського голови 
 

«Про проведення новорічно-різдвяних свят у м. Вінниці»; 
Січень 

«Про святкування Дня Європи у м. Вінниці»;  
Травень 

«Про організацію та проведення святкових заходів до Дня міста 
«Вінниця  -2022»;  
Вересень  
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V. Розгляд питань на засіданнях Ради департаменту культури 
 

«Звіт про роботу департаменту культури та підпорядкованих закладів 
галузі культури у 2021 році»; 

«Про план роботи департаменту культури міської ради на 2022 рік»; 
Лютий 
          «Любительські об’єднання та клуби за інтересами як засіб задоволення 
соціокультурних потреб населення»;  

«Про підсумки роботи мистецьких шкіл у 2021-2022 навчальному році та 
планування стратегічних завдань у 2022-2023 навчальному році»;  
Червень 

 «Про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни у закладах культури 
міста та залучення позабюджетних коштів за І-е півріччя 2022 року»; 

«Про підготовку закладів культури до осінньо-зимового періоду 2022-
2023 років»;  
Вересень 

«Про стан виконання у 2022 році заходів, зазначених в картах пріоритетів 
і цілей професійної діяльності директорів закладів культури».  
Грудень 

VI. Організаційні заходи 
 

1. Впровадження основних пріоритетів культурної політики: 
1.1.  реалізація головних завдань державних, обласної та міської 

галузевих програм; 
1.2.  внесення змін та доповнень до установчих та інших правових 

документів департаменту культури та підпорядкованих закладів (положення, 
статути, документи інструктивного характеру, тощо); 

1.3.  розробка проєкту Стратегії розвитку культури Вінницької міської 
територальної громади до 2030 року; 

1.4.  продовження заходів щодо належного функціонування 14-ти 
реформованих закладів культури Вінницького району приєднаних до 
Вінницької міської територіальної громади; 

1.5.  продовження роботи щодо переформатування роботи закладів 
культури на період пандемії COVID- 19, реалізація онлайн-проєктів для 
повноцінної роботи галузі; 

1.6. організаційна робота конкурсної комісії з проведення конкурсного 
добору на посади директорів закладів культури; 

1.7. затвердження базової мережі  комунальних закладів культури.  
Протягом року                                             Департамент культури міської ради  



4 
 

2. Модернізація позашкільної мистецької освіти, розвиток сучасних напрямків 
мистецтва на базі мистецьких шкіл: 

2.1.  впровадження у діяльність мистецьких шкіл Концепції сучасної 
мистецької освіти; 

2.2. Розробка та коригування освітніх програм мистецьких шкіл; 
2.3. розширення контингенту груп, що працюють на засадах 

самоокупності; 
2.4. Розробка методичної бази для ведення навчального процесу в 

дистанційній формі; 
2.5.  удосконалення роботи методичного центру мистецьких шкіл 

громади на базі закладу «Вінницька дитяча музична школа №2»; 
2.6.  розширення переліку мистецьких послуг для надання їх різним 

віковим категоріям громадян; 
2.7. створення нових творчих колективів: ансамблів змішаних складів, 

малих форм; 
2.8.  придбання музичних інструментів та технічних засобів; 
2.9. продовження співпраці з ГО «Простір майбутнього», «Культурна 

стратегія ХХІ», «Братерство», «Полонія», Генеральне консульство Польщі в 
м.Вінниці; 

2.10. Співпраця з Вінницьким фаховим коледжем ім. М.Д. Леонтовича; 
Протягом року                                                                 Департамент культури  

Мистецькі навчальні заклади   
3. Функціонування ЗК «Музей Вінниці»: 

3.1. розробка дизайн-проєкту об’єкту Музею Вінниці «Садиба 
Львовича»; 
І квартал 

3.2. модернізація трьох годинникових механізмів Вежі Артинова 
Протягом року                                                                       Музей Вінниці 

3.3. видання книги «Акти візитацій парафії Вінницького деканату» 
документів та спогадів «1991: Вінниця. Україна. Незалежність»; 
ІІІ квартал                                                                             Музей Вінниці  
4. Функіонування КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля ВМТГ»: 

4.1. Встановлення камер відеоспостереження на території парків з 
під’єднанням до «Ситуаційного центру»; 

4.2. Робота мистецьких таборів на території парків та скверів громади; 
4.3. Організаційні заходи щодо програмного забезпечення онлан 

продажу квитків та абонементів; 
4.4. Відновлення водопостачання до будівлі планетарію; 
4.5. Озеленення парку, створення нових ландшафтних композицій. 

Протягом року                                                Дирекція парків та дозвілля  
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5. Активізація роботи закладів щодо проведення заходів із розвитку та 
популяризації міжнаціональних відносин, забезпечення прав внутрішньо-
переміщених осіб в рамках проекту «Інтеркультурні міста».   

Протягом  року                                           Департамент культури міської ради, 
підпорядковані заклади культури   

6.  Впровадження інновацій у діяльність бібліотечної галузі: 
6.1. продовження роботи по переведенню книжкових фондів з 

бібліотечно-бібліографічної класифікації на універсальну десяткову 
класифікацію; 

6.2. розширення діяльності Центру міжкультурного діалогу, який діє на 
базі бібліотеки-філії №13 (удосконалення роботи по співпраці з бібліотеками та 
культурними інституціями Польщі, Чехії та європейською спільнотою); 

6.3. участь у грантових проєктах на місцевому, регіональному, 
національному та міжнародному рівнях; 

6.4. співпраця з регіональними та міжнародними бібліотечними 
установами в напрямку проектної, інноваційної діяльності та обмін досвідом; 

6.5. робота з внутрішньо переміщеними особами. Функціонування 
єдиного контактного центру для отримання необхідної інформаційної 
підтримки. 
Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 

         централізована бібліотечна система 
7. Створення електронної системи продажу квитків 
Листопад                                                  Департамент культури міської ради, 

                                                                                        кінотеатр «Родина» 
8.  Сприяння участі обдарованих дітей та молоді у мистецьких фестивалях, 

конкурсах різних рівнів.  
Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 

                                                                  підпорядковані заклади культури  
9.  Продовження та активізація співпраці з національними культурними 

спільнотами, творчими спілками та громадськими організаціями різних 
рівнів. 

Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 
                                                                  підпорядковані заклади культури  

10.  Комплексне вивчення стану діяльності закладів культури, підпорядкованих  
департаменту 

Червень                                                                                            Мистецькі школи 
Вересень                                                        Централізована  бібліотечна система 
Листопад                                                                                    ЗК «Музей Вінниці», 

Центр концертних і фестивальних програм 
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11. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників сфери культури.  
Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 

                                                                  підпорядковані заклади культури 
12. Креативний підхід до створення інноваційних дозвіллєвих заходів. 

Представлення їх на програму грантів. 
Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 
                                                                                                      Заклади культури 
13. Проведення організаційної роботи щодо координації заходів з 
реконструкції будівлі КЗ «Райдуга» 
14. Проведення організаційної роботи щодо реконструкції приміщення та 
відкриття мистецького простору «Vin Art Galery» 
  Протягом року                                       Департамент культури міської ради, 

                                             Центр концертних і фестивальних програм 
 

VII. Культура у матеріальному втіленні: 
зміцнення технічного ресурсу закладів культури 

 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації: 
- координація роботи щодо виготовлення ПКД на благоустрій території 

садиби-музею М.Коцюбиинського; 
- проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі Музею Вінниці; 
- благоустрій території навколо будівлі відділу культурно-дозвіллєвої 

роботи №8 КЗ «Вінницька ЦКС» (вул. Черняхівського 74); 
- ремонт даху з утепленням відділу культурно-дозвіллєвої роботи №5 КЗ 

«Вінницька ЦКС» (с. Малі Крушлинці); 
- облаштування санітарного вузла відділу культурно-дозвіллєвої роботи 

№4 КЗ «Вінницька ЦКС» (с. Великі Крушлинці); 
- виготовлення технічних умов на реконструкцію вузла газопостачання 

відділу культурно-дозвіллєвої роботи №8 КЗ «Вінницька ЦКС» (вул. 
Черняхівського 74); 

- виготовлення технічних умов на реконструкцію вузла обліку системи 
газопостачання будівлі  КЗ «Вінницька ЦКС» (с. Вінницькі Хутори) 

- реконструкція системи опалення котельні Вінницько -Хутірської дитячої 
школи мистецтв (в т.ч. виготовлення ПКД);  

- термомодернізація Вінницько-Хутірської дитячої школи мистецтв. 
 

2. Проведення капітальних ремонтів: 
- капітальний ремонт ЦБДЮ; 
- реставрація приміщення Вінницької дитячої художньої школи  – пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Особняк капітана Длуголенського»; 
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- завершення капітального ремонту огорожі проїзду та цоколю будівлі на 
території відділу культурно-дозвіллєвої роботи №1 КЗ «Вінницька ЦКС» 
(вул. Пирогова 348); 

- Завершення капітального ремонту вхідних груп та системи відеонагляду 
адміністративної будівлі літературно-меморіального музею М.М. 
Коцюбинського; 

- Реконструкція приміщення КЗ «Вінницька ЦКС» (с. Вінницькі Хутори) з 
облаштуванням санвузла та пандуса; 

-  Проведення будівельно-монтажних робіт по будівництву котельні, 
здійснення капітального ремонту фасаду та покрівлі Вінницько-
Хутірської дитячої школи мистецтв. 

Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 
                                                                  підпорядковані заклади культури 

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування закладів 
культури:  

3.1.  для мистецьких шкіл:  
- комп’ютерний комплекс (ноутбук) 7 шт; 
- музичні інструменти: віолончель, ксилофон; 
- звукопідсилююче обладнання: мікшерний пульт, колонки 

3.2. для бібліотек: 
- кондиціонер - 2 шт; 
- персональний комп’ютер в зборі 5 шт; 
- комп’ютерний комплекс (ноутбук) 2 шт; 
- багатофункціональний пристрій – 1 шт. 
- книги для бібліотечного фонду; 
- підписка на періодичні видання для бібліотечного фонду. 

3.3. для Центру концертних і фестивальних програм: 
- колонки YANMAHA – 4шт. 
- мікрофонна безпровідна система – 4 шт.; 
- протипожежний люк. 

3.4. для Міського Палацу мистецтв: 
- світлова консоль (пульт); 
          3.5. для літературно-меморіального музею М.М.Коцюбинського 
- мотоблок - 4 шт.; 
- кондиціонер – 1 шт.; 
- проектор; 
- персональний комп’ютер в зборі 1шт.;  

3.6. для Музею Вінниці: 
- предмети фонду музею. 
          3.7. для Централізованої клубної системи: 
- комп’ютерний комплекс (ноутбук) 4 шт.; 
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- персональний комп’ютер в зборі -2 шт.; 
- баян – 4 шт. 
         3.8. для Дирекції парків та дозвілля: 
- придбання техніки та технічних засобів для утримання парків, скверів, площ, 

набережної «Рошен». 
Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 

                                                                  підпорядковані заклади культури 
5. Постійний моніторинг споживання енергоносіїв та запровадження заходів з 

енергозбереження та енергоефективності. 
Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 

                                                                  підпорядковані заклади культури 
 

6. Проведення поточних ремонтів приміщень комунальних закладів культури та 
підготовка їх до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр. 
Протягом року                                            Департамент культури міської ради, 

                                                                  підпорядковані заклади культури 
 

VIII. Основні культурно-мистецькі заходи 
 

 
 

Назва заходу 

 
 

Відповідальні 

Місяць, 
у якому 

планується 
провести 

захід 
Цикл заходів з нагоди відзначення Різдва 
Христового (за окремим планом) 

Департамент культури, 
Центр концертних та 
фестивальних програм 
підпорядковані заклади 

Січень 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Фестиваль «Різдвяні передзвони» Вінницька дитяча школа 
«Вишенька» 

Флешмоб  виконання Гімну України.  
До 30-річчя офіційного затвердження 
Верховною Радою 

Департамент культури, 
Заклади культури ВМТГ 

Стусівські читання «Слово поета: від 
вічного до земного» до річниці від дня 
народження поета В. Стуса.  

Вінницька централізована 
бібліотечна сиситема 

Відбірковий тур «Міс Вінниця-2022»   Міський Палац мистецтв 
Заходи з нагоди відзначення Дня Соборності 
України 

Департамент культури, 
Заклади культури міста 

Заходи з нагоди вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав та  

Департамент культури, 
Заклади культури міста 

Лютий 



9 
 

33-ї річниці виведення  радянських військ з 
Республіки  Афганістан 

Заходи з вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні 

Департамент культури 
Заклади культури міста 

Мистецький фестиваль «Світ дитячої 
творчості» з нагоди відзначення 45-ти річчя  
від дня заснування закладу  

Вінницька дитяча музична 
школа №2 

Фестиваль команд шкільної Еліт ліги КВН 
«Святий Валентин на КВНі» 

Міський Палац мистецтв 

Творчий проєкт до Дня закоханих «Сузір‘я- 
Віра, Надія, Любов» на базі планетарію 

Міський Палац мистецтв 

Фестиваль ленд-арту «Міфогенез»  
 

Департамент культури, ГО 
«Лабораторія актуальної 
творчості» 

ІІІ Міжнародний інструментальний конкурс 
ім. І.Я. Падеревського 

Заклад «Вінницька дитяча 
музична школа №1» 

Відкритий мистецький проект «І заграє 
барвами рідна земля!»  
 

Департамент культури, 
Вінницька дитяча школа 
мистецтв   

Загальноміський конкурс юних виконавців 
«Кришталева нота»  

Департамент культури,  
Мистецькі школи 

Цикл заходів до 208-ї річниці від  дня 
народження Т.Шевченка 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Березень 
 

ІІ Відкритий  інтернет-конкурс дитячого 
малюнка  «Муза родом з дитинства» 

Вінницька дитяча школа 
мистецтв   

Фінал міського конкурсу «Міс Вінниця -
2022» 

Міський Палац мистецтв 

Цикл святкових заходів з нагоди 
Міжнародного дня прав жінок і миру 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Цикл заходів до Міжнародного дня дитячого 
читання   

Вінницька централізована 
бібліотечна система 

Цикл заходів з нагоди відзначення 78-ї 
річниці визволення м. Вінниці від 
фашистських загарбників 

Департамент культури, 
Заклади культури міста 

Чемпіонат міста з гри “Що? Де? Коли?”  
серед школярів та дорослих 

Міський Палац мистецтв 

Фінал шкільної «Еліт ліги» КВН на призи 
міського голови 

Міський Палац мистецтв 

Фестиваль хореографічного мистецтва 
«Танці народів світу» 

Вінницько-Хутірська 
дитяча школа мистецтв 

Квітень 
 
 Гуморина. Фінал Чемпіонату КВН міста на 

призи міського голови 
Міський Палац мистецтв 



10 
 

Проєкт «Танцювальна мозаїка» 
концертна програма до Всесвітнього дня 
танцю для школярів міста 

Міський Палац мистецтв 

Мистецький фестиваль народної творчості 
«Писанковий дивосвіт» 

Вінницька дитяча школа 
мистецтв 

Мистецький фестиваль «Світ дитячої 
творчості» 

Вінницька дитяча музична 
школа №2 

Цикл заходів з нагоди свята Великодня 
 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Мистецький проект «Ре:візія» Департамент культури 
Загальноміський конкурс сатири і гумору ім. 
А. П. Гарматюка «Вінницька гуморина» 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Культурно-мистецький проєкт: «Малі 
райони великого міста». Гуморина 
«Сабарівські усмішки» 

Міський Палац мистецтв, 
Вінницька централізована 
клубна система 

Цикл заходів з нагоди вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської 
катастрофи 

Департамент культури, 
Заклади культури міста 

Мистецький проект до дня народження рок-
енд-ролу «Rock-n-hoir-2»   

Міський Палац мистецтв 

Кубок Чемпіонів інтелектуальної гри 
«Ерудит-квартет» 

Міський Палац мистецтв 

Цикл заходів з нагоди відзначення Дня 
пам'яті та примирення і 77-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі 

Дератамент культури, 
заклади культури міста 

Травень 
 

Дитячо-юнацький фестиваль «Зоряна мрія».  Міський Палац мистецтв 
Мистецький проєкт «Родинне музикування» 
до міжнародного дня сім’ї 

Вінницька дитяча музична 
школа №1 

Проєкт «Мистецьки сад Михайла 
Коцюбинського»   
 

Вінницький літературно-
меморіальний музей М. М. 
Коцюбинського 

Реалізація проекту «Фестиваль 
«VinBookFest» 

Вінницька централізована 
бібліотечна система 

Цикл заходів з нагоди Дня матері та 
Міжнародного дня родини 

Заклади культури міста 

Всеукраїнський фестиваль «Юний 
концертмейстер»  

Департамент культури, 
Вінницька дитяча школа 
мистецтв «Вишенька» 

Мистецький проект «Мистецька весна» 
 

Вінницька дитяча школа 
мистецтв 

Цикл заходів до дня вишиванки «Вишиванка 
– твій генетичний код» 

Департамент культури, 
заклади культури міста  
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Міський конкурс юних 
художників «Малюємо європейську 
Вінницю» 

Департамент культури, 
ВДХШ 

Цикл тематичних заходів до Дня Європи в 
Україні (за окремим планом) 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

ІІ Міжнародний фестиваль хорового 
мистецтва ім. В.І.Газінського 

Департамент культури, 
Центр концертних і 
фестивальних програм 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс для 
дітей та молоді з обмеженими 
можливостями «Золотий птах» 

Дератамент культури 
ГО «Центр «Культурна 
стратегія-ХХІ» 

Традиційний фестиваль української пісні 
«Творча комора» 
 

Вінницька централізована 
клубна система с. 
Вінницькі Хутори 

Міжнародний фестиваль «Мистецтво без 
кордонів»  

Департамент культури, 
Вінницька дитяча школа 
мистецтв «Вишенька» 

Проєкт «Мистецькі вихідні» 
(червень - серпень) 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Червень 
 
 VІІ Фестиваль кіномистецтва «Чілдрен 

кінофест» 
Департамент культури, 
кінотеатр «Родина» 

Проект «Мистецькі вихідні» 
 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Цикл заходів з нагоди святкування Дня 
Конституції України 

Департамент культури, 
заклади культури міста  

Фестиваль польової кухні ім. Тараса Сича Міський Палац мистецтв 
Мистецька резиденція мурал-арту «Vin Art 
City»  
 

Департамент культури,  
ГО «Лабораторія 
актуальної творчості» 

Фестиваль вуличних музикантів «Музичний 
сквер» 

Дирекція парків та 
дозвілля 

Цикл заходів з вшанування пам’яті жертв 
Другої світової війни 

Департамент культури, 
заклади культури міста   

Проект «Мистецькі вихідні» 
 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Цикл заходів з нагоди святкування Дня 
Конституції України 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Мистецька резиденція мурал-арту «Vin Art 
City»  
 

Департамент культури  ГО 
«Лабораторія актуальної 
творчості» 

Фестиваль вуличних музикантів «Музичний 
сквер» 

Дирекція парків та 
дозвілля 

Цикл мистецьких заходів «На Івана 
Купайла» 
   

Департамент культури, 
Центр концертних і 
фестивальних програм, 

Липень 
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Вінницька централізована 
клубна система 

Фестиваль громади «Вінницький Вишневий 
Вікенд» 
 

Департамент культури, 
Центр концертних і 
фестивальних програм, 
Дирекція парків та 
дозвілля   

Родинний фестиваль «Сонях» 
 

Центр концертних і 
фестивальних програм 

Традиційні свята –День села (приєднані 
населені пункти) 
 

Центр концертних і 
фестивальних програм, 
Вінницька централізована 
клубна система 

Ретро-фестиваль «ViNtage» 
 

Департамент культури,  
Центр концертних і 
фестивальних програм 

Серпень 

Святкові заходи до Міжнародного дня 
молоді 

Заклади культури міста 

Театралізоване свято «Медовий спас» 
 

Вінницька централізована 
клубна система, с. 
Гавришівка 

Цикл заходів з нагоди відзначення Дня 
Державного Прапора та 31-ї річниці 
незалежності України 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Фестиваль сучасного українського 
мистецтва «Подільська пектораль» 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Живописний пленер вінницьких художників  
(до Дня міста)  

Департамент культури,   

Відкриття ХІV-го ВІННИЦІЯнського 
фестивалю  

Департамент культури, 
Міський Палац мистецтв 

День міста «Вінниця-2022» (за окремим 
планом) 

Департамент культури, 
заклади культури міста  

Вересень 

Міський конкурс юних художників 
«Малюємо старовинну Вінницю»    

Департамент культури, 
ВДХШ 

Всеукраїнський фестиваль військових 
духових оркестрів «Музика над Бугом»  

Міський Палац мистецтв 
Департамент культури 

Сімейний фестиваль «Творча родина» 
 

Вінницька централізована 
клубна система, с. 
Вінницькі Хутори 

Заходи з нагоди відзначення Дня 
українського кіно  

Департамент культури, 
Кінотеатр «Родина» 

Літературно-мистецький проєкт до дня 
народження М. Коцюбинського «Величне 
світло імені та слова» 

Вінницький літературно-
меморіальний музей М. М. 
Коцюбинського 



13 
 

Урочистості з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня бібліотек  

Департамент культури, 
ВЦБС 

 

Заходи з нагоди відзначення Дня 
українського кіно  

Кінотеатр «Родина» 

Міжнародний джазовий фестиваль 
«Vinnytsia Jazz Fest» 

Департамент культури 

Всеукраїнський дитячий джазовий конкурс Департамент культури, 
Центр концертних та 
фестивальних програм 

Урочистості з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня бібліотек 

Вінницька централізована 
бібліотечна система 

Благодійні акції до Міжнародного дня 
людей похилого віку (за окремим планом) 

Департамент культури, 
підпорядковані заклади 

Цикл заходів з нагоди Міжнародного дня 
музики 

Заклади культури міста  Жовтень 
 

Цикл заходів до Дня захисника України та 
Дня українського козацтва 

Заклади культури міста  

VI Всеукраїнський фестиваль військової 
реконструкції «Вінниця – Столиця УНР» 

Департамент культури, 
Музей Вінниці 

Родинний фестиваль «На Покрову» 
 

Центр концертних та 
фестивальних програм, 
Вінницька централізована 
клубна система 

Інтелектуальний турнір «Сила нескорених» 
до Дня захисників та захисниць України. 

Міський Палац мистецтв 

Відзначення 78-ї річниці вигнання 
нацистських окупантів з України. 

Департамент культури, 
заклади культури міста   

Цикл заходів з нагоди відзначення Дня 
художника  

Заклади культури міста 

Фестиваль «Smile Fest» 
 

Центр концертних і 
фестивальних програм 

Відкритий Кубок міста з інтелектуальних 
ігор 

Міський Палац мистецтв 

Тематичні заходи до Дня української 
писемності і мови 

Вінницька централізована 
бібліотечна система 

Листопад 
 
 Всеукраїнський конкурс пейзажу «Мій 

рідний край» 
Департамент культури 

Цикл заходів до   Всеукраїнського дня 
працівників  
культури та майстрів народного мистецтва 
Департамент культури, заклади культури 
міста   

Департамент культури, 
заклади культури міста   

Цикл заходів до Дня Гідності і Свободи  
 

Департамент культури, 
заклади культури міста   
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ІХ-й відкритий міський фестиваль народно-
художньої творчості «Подільські візерунки»  

Вінницька дитяча музична 
школа №2 

Фінал Кубку КВН (до Дня студента)  Міський Палац мистецтв 
Фестиваль сучасної культури «AIRFEST» 
 

Департамент культури, ГО 
«Плай» (за згодою) 

ІV Міжнародний конкурс духової музики 
«VIN Venti» 

Вінницька дитяча музична 
школа №1 

Цикл заходів з нагоди вшанування   пам’яті 
жертв голодоморів 

Департамент культури, 
заклади культури міста 

Конкурс молодих художників ім. Натана 
Альтмана  

Департамент культури, 
ГО «Лабораторія 
актуальної творчості» 

Загальноміський захід «Культурно-
мистецька резиденція»  

Департамент культури 

Тематичні заходи до Дня української 
писемності і мови 

Вінницька централізована 
бібліотечна система 

Фестиваль «Хорові асамблеї М. 
Леонтовича» 

Департамент культури, 
заклади культури 

Грудень 
 

Цикл заходів до Дня Святого Миколая Заклади культури міста 
Інтегрований дитячий фестиваль для осіб з 
обмеженими можливостями «Без обмежень» 
 

Департамент культури, 
Центр концертних і 
фестивальних програм 

Новорічний дитячий мюзикл «Дива під 
Новий рік» 

Вінницька централізована 
клубна  система     

Фінал танцювального конкурсу 
«Стартінейджер» 

Міський Палац мистецтв 

Святкові заходи з нагоди відзначення 
Нового року та Різдва Христового (за 
окремим планом) 

Департамент культури, 
заклади культури міста (за 
окремим планом) 

Фестиваль «Хорові асамблеї М. 
Леонтовича» 

Департамент культури, 
заклади культури 

Онлайн-прєкт «Знайомі незнайомці» Літературно-
меморіальний музей 
М.Коцюбинського 

Протягом 
року 

Проведення творчих зустрічей з 
кіномитцями, проєктів, кінофестивалів, 
тижнів кіно, показу кінофільмів до 
державних свят, пам’ятних дат 

МКП «Кінотеатр 
«Родина» 

Проєкт «Мова.Культура.Німеччина» в 
рамках співпраці з Goethe – Institut 

ЦМБ 

 Реалізація проєктів в рамках конкурсу БГІ: 
«Прокачай мозок та тіло», «Бібліоальтанка-
комфортний відпочинок», «Еко-хутір 
«Зелений двір», «Біліотека згуртовує 
громаду» 

Централізована 
бібліотечна система  (філії 
№6,3,16,4,10,10,20,21,22) 
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IX. Відзначення ювілейних дат закладів 

культури і мистецтва міста 
 

 

з/п 
 

 Назва заходу  
Місяць, на який 

планується відзначення 
ювілею 

Урочистості з нагоди відзначення: 
1.  95-річчя ЗК «Вінницький літературно-меморіальний 

музей М.М. Коцюбинського» 
Листопад 

2.  120 – річчя бібліотеки-філії №1 (вул. Коцюбинського, 
49) Вересень 

3.  75 – річчя бібліотеки-філії № 4 (с.Вінницькі Хутори, 
вул.Сагайдачного 95) Вересень 

4.  70-річчя Центральної бібліотеки для дітей та юнацтва 
(проспект Космонавтів, 63) Вересень 

5.  75 – річчя бібліотеки-філії № 12 (вул.Київська 126) Вересень 
6.  50-річчя бібліотеки-філії №18 

(вул. Пирогова, 348) Вересень 

 
X. Наради, конференції, семінари_ 

 
1. Робота фокус-груп з написання проєкту Стратегії розвитку розвитку 

культури Вінницької міської територіальної громади до 2030 року. 
І квартал                                                  Департамент культури міської ради, 

 підпорядковані заклади культури 
2. Наукова конференція «Інтеграційні процеси в європейській художній 

культурі: Теорія і практика» 
 
Березень                                                    Вінницька дитяча музична школа №1 

 
3. Позитивний досвід участі бібліотечних закладів у конкурсі «Бюджет 

громадських ініціатив»                                        
 Листопад                                               Централізована бібліотечна система                          
 
 
 
 
      
 
 

 
 


