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Департамент культури: 

 Управління  мистецтв та культурно-освітніх 
закладів 

 Управління економіки та фінансів 

 Управління у справах національностей та релігій 

 Управління збереження історичного середовища та 
охорони об’єктів культурної спадщини 

 Відділ бухгалтерського  обліку та звітності 

 Відділ управління персоналом 

 Сектор правового забезпечення 

 Відділ контрольно-аналітичної роботи 

Штатних одиниць  - 80  

 

 

 

Структура Департаменту 
культури 



Граничний обсяг видатків по галузі 

«Державне управління» на 2018 рік. 
Граничний обсяг видатків загального  фонду бюджету по галузі «Державне 
управління»  складає  19 970,2 тис. грн. 
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КЕКВ 2100 Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату) -17 108,7 тис. грн. 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар) - 278,0 тис. грн. 

КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)     -            
312,8 тис. грн. 

КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв) - 2 152,7 тис. грн.     (фактично 
необхідно - 1812,9 тис.грн) 

КЕКВ 2800 ( Інші поточні видатки)  - 100 тис. грн. 

КЕКВ 2250 (видатки на відрядження)                 -  
18 тис. грн. 



     
Додаткова потреба по галузі 

«Державне управління»  
на 2018 рік. 

 У відповідності до бюджетного запиту по галузі «Державне управління» додаткова 
потреба по загальному фонду на 2018 рік складає 4 880,0 тис. грн. 
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КЕКВ 2100 Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату) -2990,1тис. грн. 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар) - 304,2 тис. грн. 

КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)     -    
299,1 тис. грн. 

КЕКВ 2250 (видатки на відрядження)   - 16,1 тис. 
Грн. 

КЕКВ 2800 (інші поточні видатки) - 900 тис. грн. 

КЕКВ 3110 ( придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування)                                -             
370,5 тис. грн. 



Галузь «Культура»: 

 Бібліотеки  - 3                                   

 Музеї -21 

 Театри - 20 

 Концертні заклади – 9 

 Парки культури та відпочинку - 6 

 Київський зоологічний парк загальнодержавного 
значення – 1 

 КП «Київкінофільм» 

 Інші культурно-освітні заклади – 5 

Галузь «Освіта» 

 Вищі мистецькі навчальні  заклади  - 4 

 Київський міський методичний центр закладів культури 
та навчальних закладів – 1 

 

 

 

Мережа закладів культури та 
освіти Департаменту культури 



Граничний обсяг видатків по 
галузі «Культура» на 2018 рік. 

Граничний обсяг видатків загального  фонду бюджету по галузі «Культура»  складає  
638 696,5 тис. грн. 
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КЕКВ 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату) -155 439,2 тис. грн. 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар) - 3 390,6 тис. грн. 

КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)     -            

23 516,9 тис. грн. 

КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 

- 14 254,2 тис. грн. 

КЕКВ 2282 окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

- 27 192,5 тис. грн. 

КЕКВ 2610 ( субсидії та поточні трансферти 

підприємствам, установаи організаціям)             -            

412 563,7 тис. грн. 

КЕКВ 2700 (Соціальне забезпечення) -  2 339,4 тис. грн. 



     
Додаткова потреба по галузі 

«Культура» на 2018 рік. 
 У відповідності до бюджетних запитів по галузі «Культура» додаткова потреба по 

загальному фонду на 2018 рік складає 165 234 тис. грн. 
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КЕКВ 2100 Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату) -33 732,8 тис. грн. 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар) - 4 388,7 тис. грн. 

КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних)     -    
32 175,6 тис. грн. 

КЕКВ 2282 окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку - 5 536,9 тис. грн. 

КЕКВ 2610 ( субсидії та поточні трансферти 
підприємствам, установаи організаціям)        -       
89 400,0 тис. грн. грн. 



     
Додаткова потреба по галузі 

«Культура» на 2018 рік. 
 Придбання предметів та обладнання для Театру «Київ Модерн-балет»  - 

1 163,4 тис. грн. 

Послуги з обстеження Лисогірського форту на предмет вибухонебезпечності 
для Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»– 1 496,2 
тис. грн. 

Встановлення пожежної сигналізації в 11 кінотеатрах для КП «Київкінофільм» 
-  5 450,0 тис. грн.  

Проведення циклу просвітницьких занять «ZOO-урок» для учнів шкіл м. 
Києва - 772,0 тис. грн. 

Технічне переоснащення та установка охоронно-тривожної сигналізації для 
НЦНК «Музей Івана Гончара», музею книги і друкарства України та 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків   – 596,0 тис. грн. 

Стимулюючі надбавки  музеям, які мають статус «національний» -  
21 582,3 тис. грн. 



 До граничного обсягу загального фонду по галузі 
«Культура» включені видатки на проведення культурно-
мистецьких заходів у сумі 27 647,5 тис. грн. згідно з проектом 
Календарного плану на 2018 рік.  
 
 Однак зазначеної суми не вистачає на проведення всіх 
запланованих заходів на належному рівні.  
 
 Обсяг додаткових коштів складає 5 536,9 тис. грн.: 

• на організацію та проведення Фестивалю MotoOpenFest; 
• участь в організації та проведенні Київського 

міжнародного кінофестивалю "Молодість" . 

     
Додаткова потреба по галузі 

«Культура» на 2018 рік. 
 



       Граничний обсяг видатків по 
галузі «Освіта» на 2018 рік. 
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КЕКВ 2100 (Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату) - 147 517,7 тис. грн. 

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар) - 1 958,6 тис. грн. 

КЕКВ 2230 (Продукти харчування )           -          
862,1 тис. грн. 

КЕКВ 2240 (Оплата послуг крім комунальних) - 
3 630,7 тис. грн. 

КЕКВ 2250 (Транспортні послуги) -59,4 тис. грн. 

КЕКВ 2270 (Оплата комунальних послуг )      -      
7 132,8 тис. грн. 

КЕКВ 2270 (Соціальне забезпечення)           -         
7 186,7 тис. грн. грн. 

 Граничний обсяг видатків загального  фонду бюджету по галузі «Освіта»  складає  
168 348,0 тис. грн. 



Додаткова потреба по галузі 
«Освіта» на 2018 рік. 

У відповідності до бюджетних запитів по галузі «Освіта» додаткова потреба по 
загальному фонду на 2018 рік складає 84 309,0 тис. грн. 
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КЕКВ 2100 (Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату) -72 858,5 тис. грн. 

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар) - 2 829,6 тис. грн. 

КЕКВ 2240 (Оплата послуг крім 
комунальних) - 7 939,5 тис. грн. 

КЕКВ 2250 (Транспортні послуги)           -          
151,0 тис. грн. 

КЕКВ 2270 (Соціальне забезпечення)       -      
530,4 тис. грн. грн. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова потреба по галузі 
«Освіта» на 2018 рік. 

Заробітна плата з нарахуваннями для  додаткових  22,75 одиниць 
Київського інституту  музики ім. Р.М. Глієра - 2 598,2 тис. грн.  
  
Обов’язкові виплати та надбавки для установ освіти         –    
7 953,5 тис. грн. 
 
Стипендії -  530,4 тис, грн. 



Бюджет розвитку на 2018 рік 

Граничний обсяг видатків спеціального фонду бюджету 
розвитку, доведеного Департаменту культури,  складає  
280 000,0 тис. грн., з яких:  

 

• 200 000,0 тис. грн. на реконструкцію об'єктів 
Київського зоологічного парку 
загальнодержавного значення;  

 

 

• 80 000,0 тис. грн. на капітальні вкладення 
(будівництво, реконструкція), капітальний ремонт 
та придбання обладнання для установ культури і 
мистецтва міського та районного підпорядкування. 



Частина граничного обсягу в розмірі 80 000,0 тис. грн. була розподілена наступним чином:   

56% 30% 

14% 

Капітальні вкладення, ремонтні та 
реставраційні роботи по 
Департаменту культури                 -             
45 000,0 тис. грн 

Капітальні вкладення, ремонтні та 
реставраційні роботи та придбання 
обладнання районними 
адмінстраціями м. Києва                   -              
24 155,0 тис.грн. 

Придбання обладання по 
Департаментку культури                     -              
10 845,0 тис. грн. 

Бюджет розвитку на 2018 рік 



Бюджет розвитку. 
Структура видатків бюджету 2016-2017 роки. 

2016 рік 
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Загальний фонд - 
506 394,6 тис. грн. 

Придбання 
обладнання                 
-  60 222,4 тис. грн. 

Капітальні 
вкладення 
(будівництво, 
реконструкція), 
капітальний ремонт  
- 49 352,7 тис. грн. 

2017 рік 

86% 

7% 
7% 

Загальний фонд - 
788 437,3 тис. грн. 

Придбання 
обладнання            -    
63 042,8 тис. грн. 

Капітальні 
вкладення 
(будівництво, 
реконструкція), 
капітальний ремонт 
-  67 680,0 тис. грн. 



94% 

5% 

1% Загальний фонд - 807 044,5 тис. грн. 

Капітальні вкладення, ремонтні та 
реставраційні роботи                   -              
45 000,0 тис.грн. 

Придбання обладання                   -              
10 845,0 тис. грн. 

Бюджет розвитку на 2018 рік 
(Департамент культури) 

 
Структура видатків бюджету граничного обсягу на 2018 рік без 
врахування реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку. 



У Департаменті культури були проведені наради з керівниками підрозділів 
культури всіх районних державних адміністрацій м. Києва, під час яких були 
визначені пріоритетні об'єкти, на які можуть бути спрямовані видатки  бюджету 
розвитку на 2018 рік. 
 
На капітальний ремонт об'єктів галузі «Культура» районного підпорядкування 
планується спрямувати 18, 665 млн. грн., в тому числі на закладі культури, 
приміщення яких перебувають у майже аварійному стані.  
 
Додаткова  потреба на проведення капітального ремонту об'єктів галузі «Культура» 
районного підпорядкування складає 115,679 млн. грн.   
 
На придбання обладнання районними державними адміністраціями для закладів 
культури  районного підпорядкування планується спрямувати в 2018 році  5 490 тис. 
грн.  
 

Видатки  граничного обсягу планується направити в тому числі на завершення 
пілотного проекту по створенню сучасних бібліохабів в Шевченківському, 
Святошинському, Подільському  та Дніпровському районах м. Києва 

Бюджет розвитку на 2018 рік 
(райони м. Києва) 



Граничний обсяг коштів доведених на реконструкцію об'єктів Київського 
зоологічного парку державного значення складає 200 000,00 тис. грн. 

 

У відповідності до розпорядження КМДА від 14.08.2017 року №969 видатки на 
першу чергу, яку планується  здати в експлуатацію в 2018 році, становлять   
530 000,00 тис. грн. 

 

В 2017 році планується освоїти 89 000,00 тис. грн. 

 

З урахуванням доведеного граничного обсягу, додаткова потреба на завершення 
робіт першої черги реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку 
державного значення складає 241 000,00 тис. грн. 

 

Додаткова потреба для реконструкція будівлі кінотеатру ім. Ю. Гагаріна, в якому 
планується розміщення муніципального медіахолдингу, складає 20 млн. грн. 

Бюджет розвитку на 2018 рік 
(Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку  

та будівлі кінотеатру ім. Ю. Гагаріна) 



Граничний обсяг, доведений Департаменту культури на проведення робіт 
з будівництва, капітального ремонту, реставрації та ремонтно-
реставраційних робіт на 2018 рік складає 45 000,0 тис. грн.  

Завершення робіт з реставрації будівель Садиби О.Мурашка на вул. Малій 
Житомирській, 12А, 12Б, 14А, 14Б на суму 5,0 млн.грн. 

Капітальний ремонт будівлі Європейського культурного центру "Краків" на вул. 
Русанівська набережна, 12 на суму 10 млн.грн. 

Завершення ремонтно реставраційних робіт нам даху та фасадах будівлі на бульв. 
Т.Шевченка, 3 на суму 2,5 млн.грн. 

Реставрація та реабілітація прибудови театрально-видовищного закладу культури 
"Київський національний академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 та 
реконструкція нежитлових приміщень у будівлі на вул. Хрещатик, 50-Б на суму 11,0 млн.грн. 

Капітальний ремонт кінотеатрів міста Києва ( Київська Русь, ім. Т.Шевченка, 
Флоренція, Старт, Промін, Братислава) на суму 3,2 млн.грн.  

На виконання робіт з реставрації об’єктів культурної спадщини на суму 4,63 млн.грн. 

Капітальний ремонт приміщень музеїв  на суму 2,89 млн.грн. 

Усунення аварійного стану на фасадах будівель та  інженерних мереж  в гуртожитку 
КІМ ім. Р.М.Глієра на суму 2,98 млн.грн. 

Капітальний ремонт в приміщеннях інших  закладів культури на суму 2,8 млн.грн. 

Бюджет розвитку на 2018 рік 
(Департамент культури) 



Додаткова потреба Департаменту культури на проведення робіт з 
будівництва, капітального ремонту, реставрації та ремонтно-
реставраційних робіт на 2018 рік складає 139 864 тис. грн.  

За пріоритетністю: 
 
Капітальний ремонт будівлі Європейського культурного центру 
"Краків" на вул. Русанівська набережна, 12 на суму 40 млн. грн;  
 
Реставрація та реабілітація прибудови театрально-видовищного 
закладу культури "Київський національний академічний театр 
оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 та реконструкція 
нежитлових приміщень у будівлі на вул. Хрещатик, 50-Б на суму 
25,0 млн. грн. 
 
Капітальний ремонт кінотеатрів міста Києва на суму 16,8 млн. грн. 

 

Бюджет розвитку на 2018 рік 
(Департамент культури) 



На виконання робіт з реставрації об’єктів культурної спадщини»     -  
18,8 млн. грн., (в тому числі завершення ремонтно-реставраційних робіт 
житлового будинку  ювеліра Захара Брезгунова  на Андріївському узвозі, 5/31, 
приватного будинку купця М. Апштейна на вул. Спаська, 12, житлового 
будинку Биковського ("Будинок Петра І") на вул. Костянтинівській. 6/8 та 
будинку на вул. Борисоглібській, 6). 

 

Капітальний ремонт приміщень музеїв  на суму 11,8 млн. грн.  

 

Капітальний ремонт приміщень та фасадів будівель театрів  на суму  
7,6 млн. грн. 

  

Усунення аварійного стану на фасадах, приміщеннях будівель 
навчальних закладів культури на суму 13,8 млн. грн. 
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Граничний обсяг видатків спеціального фонду бюджету розвитку на 
оновлення матеріально-технічної бази складає 10 845,0 тис. грн. 

Театри – 4 000,0 тис. грн.: 3 020,0 тис. грн на придбання звукового, 
світлового та сценічного обладнання; 980,0 тис. грн. – на придбання 
мікроавтобусу для «Експериментальної майстерні «Театр маріонеток». 
Бібліотеки - 1 500,0 тис. грн.: 1 169,0 тис. грн. – поповнення бібліотечного 
фонду; 256,0 тис. грн – придбання комп'ютерної та оргтехніки; 75,0 – тис. 
грн. – інше обладнання. 
Музеї – 1 500,0 тис. грн.: 426,3 тис. грн. – придбання та виготовлення 
експозиційного обладнання; 120,0 тис. грн. – фальш стінка для 
виставкового залу; 508,0 тис. грн. комп'ютерна техніка; 445,7 тис. грн. – 
інше обладнання.  
КП «Київкінофільм» - 3 000,0 тис. грн.: 1 900,0 тис. грн. на придбання 
проекційного та звукового обладнання; 1 100,0  тис. грн. на придбання 
меблів (крісла для глядача). 
Освітні заклади – 845,0 тис. грн. – придбання музичних інструментів та 
обладнання для Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв. 
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Додаткова потреба Департаменту культури на придбання обладнання  
складає 249 191,8 тис. грн.  

За пріоритетністю: 
Придбання світлового, звукового та сценічного обладнання для Театру «Київ Модерн-

балет»  - 6 758,0 тис. грн. 

Придбання обладнання (комп’ютерна техніка, звукове обладнання, проекційні 
екрани) для КП «Європейський культурний центр «Краків» - 10 000,0 тис. грн.  

Придбання світлового, звукового та сценічного обладнання для «Агентство по 
обслуговуванню театральної та концертної діяльності»  - 7 673,0 тис. грн. 

Музичне обладнання та музичні  інструменти для Київського інституту  музики ім. 
Р.М. Глієра  - 8 477,9 тис. грн. 

Придбання світлового, звукового та сценічного обладнання для Київського 
національного академічного театру оперети  - 25 000,0 тис. грн. 

Оновлення матеріально-технічної бази Київського академічного театру юного глядача 
на Липках – 3 439,7 тис. грн. 

Оновлення матеріально-технічної бази Київського академічного театру ляльок – 
3 000,0 тис. грн. 

Придбання світлового, звукового та сценічного обладнання для «Київського 
муніципального академічного театру ляльок»  - 2 398,0 тис. грн. 
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Придбання вантажної машини та грузопасажирського мікроавтобусу для 
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення – 2 800,0 тис. грн. 

Придбання світлового, звукового та сценічного обладнання для «Київської 
академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»»  - 905,0 тис. грн 

Придбання обладнання системи вентиляції та кондиціонування повітря для 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків – 2 500,0 тис.грн. 

Поповнення бібліотечного фонду – 1 929,0 тис. грн. 

Придбання меблів (крісла для глядача) для КП «Київкінофільм» -  9 235 тис. грн. 

Придбання проекційного та звукового обладнання для КП «Київкінофільм» -  
14 980,0 тис. грн. 

Придбання автомобіля для Київського науково-методичного центру по охороні 
пам’яток культури – 700,0 тис. грн. 
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Дякуємо за увагу. 


