
                                                                                                      Додаток  
                                                                                                                                           до листа управління культури, національностей та релігій  

                                                                                               Київської облдержадміністрації  
                                                                                                                                                     від 17.07.2020 № 1464/01-04  
                                                                                                                                                       Додаток 4 

до Порядку розроблення, прийняття Київських обласних 
комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на  2017-2020 роки 
за ІІ квартал  2020 року 

Виконання заходів програми за видатками 
тис. грн. 

№ 
з/п 

Назва заходів 
програми 

Визначено програмою, тис. грн. Проведені видатки, тис. грн 

Всього 

В тому числі за рахунок коштів: 

Всьог
о 

В тому числі за рахунок коштів: 

Державн
ого 

бюджету 

Обласно
го 

бюджету 

Інши
х 

місце
вих 

бюдж
етів 

Небюд- 
жетних 
джерел 

Державн
ого 

бюджету 

Обласно
го 

бюджету 

Інших 
місцеви

х 
бюджеті

в 

Небюд 
жетних 
джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Забезпечення 

участі художніх 
аматорських та 
професійних 
мистецьких 
колективів у 
всеукраїнських, 
регіональних 
конкурсах, 
фестивалях тощо 

636,4/ 
0 

0 636,4/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 



 Забезпечення 
організації і 
проведення 
обласних 
культурно-
мистецьких 
заходів 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. обласні заходи з 
нагоди Дня 
пам’яті та 
примирення 
 

240,0/ 
100,0 

0 240,0/ 
100,0 

0 0 0 0 0 0 0 

3. обласні заходи з 
нагоди 
Міжнародного дня 
захисту дітей 
 

65,0/ 
0 

0 65,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

4. обласні заходи з 
нагоди Дня 
Скорботи і 
вшанування  
пам’яті жертв 
війни в України 
 

62,0/ 
0 

0 62,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

5. обласні заходи з 
нагоди Дня 
Конституції 
України 
 

480,0/ 
150,0 

0 480,0/ 
150,0 

0 0 120,0/
0 

0 120,0/ 
0 

0 0 

6. обласні заходи з 
нагоди Дня родини 

80,0/ 
0 

0 80,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

7. обласні заходи з 
нагоди Дня 
незалежності 
України 
 
 

902,8/ 
300,0 

0 902,8/ 
300,0 

0 0 341,4/ 
0  

0 341,4/ 
0 

0 0 



8. обласні заходи  
з нагоди 
Всеукраїнського 
дня бібліотек 
 

47,0/ 
0 

0 47,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

9. обласні заходи з 
нагоди Дня 
захисника України 
  

426,0/ 
120,0 

0 426,0/ 
120,0 

0 0 120,0/
0 

0 120,0/ 
0 

0 0 

10. обласні заходи з 
нагоди Дня 
визволення 
України від 
фашистських 
загарбників 
 

55,0/ 
0 
 

0 55,0/ 
0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

11. обласні заходи з 
нагоди 
Всеукраїнського 
дня працівників 
культури та 
майстрів 
народного  
мистецтва 

354,0/ 
120,0 

0 354,0/ 
120,0 

0 0 145,4/ 
0 

0 145,4/ 
0 

0 0 

12. обласні заходи з 
нагоди Дня 
Гідності та 
Свободи 
 

 320,0/ 
 30,0 

0  320,0/ 
 30,0 

0 0 0 0 0 0 0 

13. обласні заходи з 
нагоди Дня 
пам’яті жертв 
голодоморів 
 

316,0/ 
30,0 

0 316,0/ 
30,0 

0 0 83,4/ 
0 

0 83,4/ 
0 

0 0 

14. обласні заходи з 
нагоди Дня 
Збройних Сил 
України 

72,0/ 
0 

0 72,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 



15. обласні заходи з 
нагоди Дня 
святого Миколая 
 

27,0/ 
0 

0 27,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

16. обласні заходи до 
новорічних свят 
для дітей, які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки 
 

1183,1/ 
250,0 

0 1183,1/ 
250,0 

0 0 498,7/
0 

0 498,7/ 
0 

0 0 

17. обласний 
фестиваль-конкурс 
дитячої творчості 
«Дебют» 
 

170,0/ 
100,0 0 170,0/ 

100,0 0 0 54,0/ 
0 

0 54,0/ 
0 

0 0 

18. відкритий 
молодіжний 
фестиваль-конкурс 
сучасної 
патріотичної пісні 
«Шамраївські 
зорі» 
 

160,0/ 
0 0 160,0/ 

0 0 0 65,0/ 
0 

0 65,0/ 
0 

0 0 

19. етнографічний 
фестиваль «Дерево 
роду» 
 

850,4/ 
0 0 850,4/ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

20. обласний 
фольклорно-
етнографічний 
фестиваль 
«Ржищівський 
вінок» 

370,0/ 
200,0  370,0/ 

200,0 0 0 170,0/ 
0 

0 170,0/ 
0 

0 0 

21. обласні заходи з 
нагоди Дня 
Європи в Україні 
 

200,0/ 
200,0 

 200,0/ 
200,0 

0 0 0 0 0 0 0 



 Забезпечення 
вручення обласних 
премій 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22. Київської обласної 
літературної 
премії ім.Григорія 
Косинки 

24,2/ 
6,2 

0 24,2/ 
6,2 

0 0 12,0/ 
0 

0 12,0/ 
0 

0 0 

23. Київської обласної 
премії в галузі 
народного 
мистецтва  
ім.Петра Верни 

24,2/ 
6,2 

0 24,2/ 
6,2 

0 0 12,0/ 
0 

0 12,0/ 
0 

0 0 

24. Київської обласної 
музичної премії 

24,2/ 
6,2 

0 24,2/ 
6,2 

0 0 12,0/ 
0 

0 12,0/ 
0 

0 0 

25. Київської обласної 
премії в галузі 
образотворчого 
мистецтва   
ім.Івана Сошенка 

24,2/ 
6,2 

0 24,2/ 
6,2 

0 0 12,0/ 
0 

0 12,0/ 
0 

0 0 

26. Забезпечення 
виплати  стипендій 
голови обласної 
державної 
адміністрації 
видатним діячам 
культури області 

420,0/ 
120,0 

0 420,0/ 
120,0 

0 0 219,0/ 
0 

0 219,0/ 
0 

0 0 

27. Придбання 
сувенірної 
продукції майстрів 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

1800,0/ 
0 

0 1800,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

28. Забезпечення 
видання  книг, 
каталогів, 
збірників, 
буклетів, альбомів 
з історії та 

390,0/ 
390,0 

0 390,0/ 
390,0 

0 0 0 0 0 0 0 



сьогодення 
духовного, 
культурно-
мистецького життя 
Київщини та 
творчості 
провідних митців 
краю 

 Забезпечення 
модернізації 
матеріально - 
технічної 
бази установ 
культури: 

          

29. книжкової 
продукції 

1146,0/ 
196,0 

0 1146,0/ 
196,0 

0 0 199,4/ 
0 

0 199,4/ 
0 

0 0 

30. музейного 
обладнання  
 

425,0/ 
0 

0 425,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

31. звукопідсилю-
вальної апаратури 

1510,6/ 
400,0 

0 1510,6/ 
400,0 

0 0 182,8/
0 

0 182,8/ 
0 

0 0 

32. мультимедійного 
обладнання  
 

596,0/ 
0 

0 596,0/ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

33. комп’ютерної 
техніки та іншої 
оргтехніки  
 

504,0/ 
104,0 

0 504,0/ 
104,0 

0 0 98,6/ 
0 

0 98,6/ 
0 

0 0 

 Збереження та 
популяризація 
нематеріальної 
культурної 
спадщини 
(народних 
традицій, звичаїв, 
фольклору тощо) 
як головного 
джерела 

          



культурного 
розмаїття 

34 Проведення 
культурно-
просвітницьких та 
мистецьких 
заходів, 
спрямованих на 
популяризацію 
народної 
творчості, 
традиційного 
народного 
мистецтва 
 

200,0/ 
200,0 

0 200,0/ 
200,0 

0 0 0 0 0 0 0 

 Сприяння 
діяльності 
національних 
спільнот, 
забезпечення 
гармонізації між 
конфесій-них та 
міжнаціональних 
відносин 
 

          

35 Проведення 
заходів, 
спрямованих на 
забезпечення 
гармонізації 
міжнаціональних  
та між- 
конфесійних 
відносин 
 

65,2/ 
65,2 

0 65,2/ 
65,2 

0 0 0 0 0 0 0 

 Всього 14170,3/ 
3100,0 

0 14170,3/ 
3100,0 

0 0 2345,7/ 
0 

0 2345,7/ 
0 

0 0 

 
 
 
 
 
 



Виконання показників затрат: 
                                                                                                                                                                                       тис. грн. 

№ 
 з/п 

Джерела 
фінансування 

програми 

Визначено 
програмою 

Затверджено 
бюджетом Профінансовано Використано 

Рівень виконання (%) 
До 

затвердженого 
бюджетом  

До 
визначеного 
програмою  

1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Державного 

бюджету 
0 0 0 0 0 0 

2. Обласного 
бюджету 

3100,0 3100,0 0 0 0 0 

3. Інших місцевих 
бюджетів 

0 0 0 0 0 0 

4. Небюджетних 
джерел 

0 х 0 0 0 0 

 ВСЬОГО 3100,0 3100,0 0 0 0 0 
 
 
 
 
Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання: 
 

№ 
з/п 

Назва заходів програми 

Одиниця 
виміру (у 
натураль 
них показ 

никах) 

Стан виконання 

Пояснення розбіжностей між 
запланованим та фактичним 

виконанням 

Заплановано у 
програмі з початку 

дії програми, у 
тому числі на 

відповідний рік  

Фактичне 
виконання 

1. Забезпечення участі художніх 
аматорських та професійних 
мистецьких колективів у 
всеукраїнських, регіональних 
конкурсах, фестивалях тощо 

осіб 900/0 0 Заходи не передбачені 



 Забезпечення організації і 
проведення обласних 
культурно-мистецьких 
заходів: 

  
 

  

2. обласні заходи з нагоди Дня 
пам’яті та примирення 

одиниць 2/1 0 Заходи не проводились у зв’язку з 
обмеженнями під час карантину   

3. обласні заходи з нагоди 
Міжнародного дня захисту 
дітей 

одиниць 1/0 0 Заходи не передбачені 

4. обласні заходи з нагоди Дня 
Скорботи і вшанування  
пам’яті жертв війни в України 

одиниць 1/0 0 Заходи не передбачені 

5. обласні заходи з нагоди Дня 
Конституції України 

одиниць 4/1 0 Заходи не проводились у зв’язку з 
обмеженнями під час карантину   

6. обласні заходи з нагоди Дня 
родини 

одиниць 1/0 0 Заходи не передбачені 

7. обласні заходи з нагоди Дня 
незалежності України 

одиниць 4/1 0 Заходи передбачені у ІІІ кварталі   

8. обласні заходи  
з нагоди Всеукраїнського дня 
бібліотек 

одиниць 1/0 0 Заходи не передбачені 

9. обласні заходи з нагоди Дня 
захисника України 

одиниць 4/1 
 

0 Заходи передбачені у ІІІ кварталі   

10. обласні заходи з нагоди Дня 
визволення України від 
фашистських загарбників 
 

одиниць 1/0 
 

0 Заходи не передбачені 

11. обласні заходи з нагоди 
Всеукраїнського дня 
працівників 
культури та майстрів 
народного  
мистецтва 

одиниць 4/1 0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

12. обласні заходи з нагоди Дня 
Гідності та Свободи 

одиниць  4/1 
  

0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

13. обласні заходи з нагоди Дня 
пам’яті жертв голодоморів 

одиниць 4/1 
 

0 Заходи передбачені у ІV кварталі   



 
14. обласні заходи з нагоди Дня 

Збройних Сил України 
одиниць 1/0 

 
0 Заходи не передбачені 

15. обласні заходи з нагоди Дня 
святого Миколая 

одиниць 1/0 
 

0 Заходи не передбачені 

16. обласні заходи до новорічних 
свят для дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки 

одиниць 3/1 
 

0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

17. обласний фестиваль-конкурс 
дитячої творчості «Дебют» 

одиниць 2/1 0 Заходи не проводились у зв’язку з 
обмеженнями під час карантину   

18. відкритий молодіжний 
фестиваль-конкурс сучасної 
патріотичної пісні 
«Шамраївські зорі» 

одиниць 2/0 
 

0 Заходи не передбачені 

19. етнографічний фестиваль 
«Дерево роду 

одиниць 1/0 0 Заходи не передбачені 

20. обласний фольклорно-
етнографічний фестиваль 
«Ржищівський вінок» 

одиниць 2/1 0 Заходи передбачені у ІІІ кварталі   

21. обласні заходи з нагоди Дня 
Європи в Україні 
 

одиниць 1/1 0 Заходи не проводились у зв’язку з 
обмеженнями під час карантину   

 Забезпечення вручення 
обласних премій 

  
 

  

22. Київської обласної 
літературної премії 
ім.Григорія Косинки 

осіб 4/1 
 

0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

23. Київської обласної премії в 
галузі народного мистецтва  
ім.Петра Верни 

осіб 4/1 0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

24. Київської обласної музичної 
премії 

осіб 4/1 0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

25. Київської обласної премії в 
галузі образотворчого 
мистецтва   
ім.Івана Сошенка 

осіб 4/1 0 Заходи передбачені у ІV кварталі   



 
26. Забезпечення виплати  

стипендій голови обласної 
державної адміністрації 
видатним діячам культури 
області 

осіб 80/20 
 

0 Виплата стипендій здійснюється, 
починаючи з 1липня 

27. Придбання сувенірної 
продукції майстрів 
декоративно-ужиткового 
мистецтва 

одиниць 1992/0 0 Заходи не передбачені  

28. Забезпечення видання  книг, 
каталогів, збірників, 
буклетів, альбомів з історії та 
сьогодення духовного, 
культурно-мистецького життя 
Київщини та творчості 
провідних митців краю 
 

одиниць 1500/1500 0  Заходи передбачені у ІV кварталі   

 Забезпечення модернізації 
матеріально - технічної   
бази установ культури: 

    

29. книжкової продукції 
 

примірників 8075/ 
1225 
 

0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

30. музейного обладнання  
 

комплектів 4/0 
 

0 Заходи не передбачені 

31. звукопідсилювальної 
апаратури 

комплектів 10/3 
 

0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

32. мультимедійного обладнання комплектів 10/0 
 

0 Заходи не передбачені 

33. комп’ютерної техніки та  
іншої оргтехніки 

комплектів 19/5 
 

0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

 Збереження та популяризація 
нематеріальної культурної 
спадщини (народних 
традицій, звичаїв, фольклору 
тощо) як головного джерела 
культурного розмаїття 

    



 
34. Проведення культурно-

просвітницьких та 
мистецьких заходів, 
спрямованих на 
популяризацію народної 
творчості, 
традиційного народного 
мистецтва 

одиниць 1/1 0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

 Сприяння діяльності 
національних спільнот, 
забезпечення гармонізації між 
конфесій-них та 
міжнаціональних відносин 
 

    

35. Проведення заходів, 
спрямованих на забезпечення 
гармонізації міжнаціональних  
та між- конфесійних відносин 
 

осіб 100/100 0 Заходи передбачені у ІV кварталі   

 
 
 
Виконуючий обов’язки 
начальника управління культури,  
національностей та релігій 
Київської обласної державної адміністрації                                                                                               Сергій ВАСИЛЬОНОК 

 
Головний бухгалтер                                                                                                                                         Людмила ЯЛОВЕНКО 
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                    Додаток 5 

до Порядку розроблення, прийняття 
Київських обласних комплексних та 
цільових програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
     1. Назва обласної (цільової) програми. 

Програма розвитку   творчого потенціалу та культурного простору 
Київської області на  2017-2020 роки 
 

     2. Замовник та відповідальний виконавець програми. 
 Управління культури, національностей та релігій Київської обласної 
державної адміністрації 

 

     3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді: 
 
   -  завдання, передбачені програмою у звітному періоді; 

 Основними завданнями  Програми є:  
сприяння розвитку творчого потенціалу, творчій діяльності митців, 

творчих працівників; 
 створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних 

потреб та культурних прав жителів Київської області; 
 
- значимі результати реалізації програмних завдань та заходів у звітному 

періоді; 
 У зв’язку з обмеженнями під час карантину обласні культурно-мистецькі 

заходи не проводились,   виконання деяких інших  заходів Програми перенесено 
на ІІІ-ІУ квартал 2020 року.  
 

   -  коротка характеристика впливу очікуваних/отриманих результатів на 
вирішення основних проблем та досягнення мети програми. 
         У результаті виконання Програми очікувались позитивні зміни в галузі 
культури, зокрема: 

забезпечення реалізації в області державної  політики у сфері культури, 
спрямованої на посилення консолідації суспільства та зміцнення національної 
ідентичності;  

 подальший розвиток культури і мистецтва області, зміцнення духовних 
основ українського суспільства шляхом використання культурної спадщини 
українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів; 

розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону; 
поліпшення рівня культурного обслуговування населення Київської 

області, розширення доступу  до культурно-мистецьких надбань; 
зростання рівня духовності та патріотизму жителів Київської області; 
відзначення кращих здобутків митців області, виплата  20 стипендій 

голови  Київської облдержадміністрації видатним діячам культури,  активізація 
творчого процесу в області; 

модернізація матеріально-технічної бази обласних закладів культури, 
збільшення їх відвідуваності, урізноманітнення діяльності, покращення 
культурного обслуговування жителів  Київської області. 



 
4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у 

паспорті програми . 
 Загальний орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми на 2017- 

2020 роки  складає  14170,3 тис. гривень,  
в тому числі у 2020 році – 3100,0 тис. гривень (обласний бюджет). 

 
     5. Зазначаються фактичні обсяги та джерела фінансування програми у 

звітному періоді: 
 

     за рахунок коштів державного бюджету ___0_____ тис. гривень (КПКВ) 
(у тому числі капітальні вкладення ____0____ тис. гривень (розшифрувати), 
наукові дослідження та розробки ___0_____ тис. гривень, інші напрями 
використання коштів державного бюджету_____0___ тис. гривень 
(розшифрувати); 

за рахунок коштів обласного бюджету __0______ тис. гривень (КПКВ) (у 
тому числі капітальні вкладення _0_______ тис. гривень (розшифрувати), 
наукові дослідження та розробки _0_______ тис. гривень, інші напрями 
використання коштів обласного бюджету__0______ тис. гривень 
(розшифрувати); 

 за рахунок місцевих бюджетів ____0___ тис. гривень (КПКВ) (у тому числі 
капітальні вкладення ____0____ тис. гривень (розшифрувати), наукові 
дослідження та розробки _____0___ тис. гривень, інші напрями використання 
коштів місцевих бюджетів_____0___ тис. гривень (розшифрувати); 
                     інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 
кредити та інші кошти) ____0___ тис. гривень (у тому числі капітальні 
вкладення ____0____ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та 
розробки ____0____ тис. гривень, інші напрями використання коштів 
державного бюджету____0____ тис. гривень (розшифрувати). 

  

   6. Зазначаються касові видатки програми у звітному періоді з 
додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ: 

 

за рахунок коштів державного бюджету _____0___ тис. гривень (КПКВ, 
КЕКВ) (у тому числі капітальні вкладення __0_____ тис. гривень 
(розшифрувати), наукові дослідження та розробки ___0_____ тис. гривень, інші 
напрями використання коштів державного бюджету____0____ тис. гривень 
(розшифрувати); 

за рахунок коштів обласного бюджету _____0___ тис. гривень (КПКВ, 
КЕКВ) (у тому числі капітальні вкладення ___0_____ тис. гривень 
(розшифрувати), наукові дослідження та розробки ___0_____ тис. гривень, інші 
напрями використання коштів обласного бюджету__0______ тис. гривень 
(розшифрувати);   

за рахунок місцевих бюджетів __0_____ тис. гривень (КПКВ, КЕКВ) (у тому 
числі капітальні вкладення __0______ тис. гривень (розшифрувати), наукові 
дослідження та розробки ___0_____ тис. гривень, інші напрями використання 
коштів місцевих бюджетів______0__ тис. гривень (розшифрувати); 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 
кредити та інші кошти) __0_____ тис. гривень (у тому числі капітальні 
вкладення _____0___ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та 



розробки ___0_____ тис. гривень, інші напрями використання коштів 
державного бюджету___0_____ тис. гривень (розшифрувати). 

 
7. Основні результати виконання програми за поточний рік:  

        Рішенням Київської обласної ради від 19 грудня 2019 року № 813-32-VII 
«Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік» на виконання заходів 
Програми у 2020 році з обласного бюджету Київської області передбачені 
видатки  у сумі 3100,0 тис. гривень. 

У ІІ кварталі 2020 року видатки на виконання заходів Програми не були 
профінансовані, оскільки у зв’язку з обмеженнями під час карантину обласні 
культурно-мистецькі заходи не проводились,   виконання деяких інших 
запланованих  заходів Програми перенесено на ІІІ-ІУ квартал 2020 року (після 
закінчення карантину). 
  
             8. Аналіз ефективності виконання програми та висновки щодо 
доцільності її подальшого фінансування та реалізації. 
 

 Загальний орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми на 2017- 
2020 роки  з обласного бюджету складає  14170,3 тис. гривень, в тому числі у 
2020  році – 3100,0 тис. гривень.  

 
Фінансування заходів, визначених Програмою, повинно здійснюватися 

відповідно до вимог законодавства в межах загального обсягу видатків, 
передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік.  Проте кошти, 
передбачені на реалізацію заходів Програми в обласному  бюджеті у ІІ кварталі 
2020 році, не виділялися у зв’язку з визначеними обмеженнями під час 
карантину, а саме забороною проведення культурно-мистецьких заходів, 
роботою працівників культури у віддаленому режимі тощо. Виконання 
запланованих заходів Програми перенесено на ІІІ-ІУ квартал 2020 року після 
закінчення карантину. 
   
           У результаті виконання Програми очікуються позитивні зміни в галузі 
культури, зокрема у 2020 році: 
           забезпечення реалізації в області державної  політики у сфері культури, 
спрямованої на посилання консолідації суспільства та зміцнення національної 
ідентичності, зростання рівня духовності та патріотизму жителів Київської 
області, забезпечення організації і проведення   обласних культурно-мистецьких 
заходів до  державних, пам’ятних та ювілейних дат та   обласних фестивалів 
(1600,0 тис. грн.);  
           стимулювання творчого процесу, відзначення кращих здобутків митців 
області та вручення 4 обласних мистецьких премій і виплату  20 стипендій 
голови облдержадміністрації  видатним діячам культури області, забезпечення 
видання  книг, каталогів, збірників, буклетів (534,8 тис. грн.); 
           створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних 
потреб жителів Київської області, збільшення відвідуваності закладів культури, 
урізноманітнення їх діяльності, покращення культурного обслуговування 
жителів області, модернізація матеріально-технічної бази та  придбання 



обладнання довгострокового використання (книг, звукопідсилювальної 
апаратури, комп’ютерної  та іншої оргтехніки – (700,0 тис. грн.); 
          збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини 
(народних традицій, звичаїв, фольклору тощо) як головного джерела 
культурного розмаїття - (200,0 тис. грн.); 
          проведення  заходів, спрямованих на забезпечення гармонізації 
міжнаціональних  та міжконфесійних відносин - (65,2 тис. грн.). 
           Для успішної реалізації в області державної культурної  політики 
консолідації принципово важливим  є створення  належних умов  для 
забезпечення доступу населення до культурних послуг з урахуванням  стрімких  
технологічних змін у сучасному світі, наближення  матеріально-технічної 
оснащеності  закладів культури до європейських стандартів, забезпечення 
якісного рівня обслуговування населення, впровадження нових практик, 
урізноманітнення діяльності,  підтримка інновацій у культурі. 
           Сприяння культурному і духовному розвитку жителів області, належне 
відзначення і вшанування державних, пам’ятних та ювілейних дат, 
стимулювання творчого процесу в області, сприяння успішній інтеграції 
культури області  у всеукраїнський культурний простір, створення сприятливих 
умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого 
доступу до культурно-мистецьких надбань зумовлює необхідність виділення 
запланованих коштів для фінансування заходів даної Програми у 2020 році. 
             
             
 
Виконуючий обов’язки 
начальника управління культури,  
національностей та релігій 
Київської обласної державної адміністрації                 Сергій ВАСИЛЬОНОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 5.1 
                                                                                      до Порядку розроблення, прийняття     
                                                                                      Київських обласних комплексних та                

                                                                                  цільових програм, моніторингу та    
                                                                    звітності про їх виконання 

 
 

Інформація 
щодо затвердження та внесення змін до Програми розвитку   творчого 

потенціалу та культурного простору Київської області на  2017-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Дата та номер рішення 
обласної ради щодо 
затвердження та/або 

внесення змін до 
Програми 

Назва рішення обласної ради 

1 2 3 
1 19.05.2017   № 315-14-VII Про затвердження Програми розвитку   

творчого потенціалу та культурного простору 
Київської області на  2017-2019 роки 
 

2 27.04.2018  № 420-21-VII Про внесення змін до Програми розвитку   
творчого потенціалу та культурного простору 
Київської області на  2017-2019 роки 
 

3 30.05.2019 № 569-28-VII Про внесення змін до Програми розвитку   
творчого потенціалу та культурного простору 
Київської області на  2017-2019 роки 
 

4 19.12.2019 № 776-32-VII Про внесення змін до Програми розвитку   
творчого потенціалу та культурного простору 
Київської області на  2017-2019 роки 
 

 
 
Виконуючий обов’язки 
начальника управління культури,  
національностей та релігій 
Київської обласної державної адміністрації                Сергій ВАСИЛЬОНОК 

 
 


