
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ІІ сесія VІІІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  3 1 - 2 / 2 1  
 

30 березня 2021 р. м.Чернівці 

 

Про внесення змін до Регіональної 

програми розвитку культури на 

2020-2022 роки 
 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», обласна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести до Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням 35-ї сесії обласної ради VIІ скликання від 18 грудня 

2019 року № 226-35/19, зміни, виклавши загальну характеристику, додатки 1, 2 

та 3 Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки в новій 

редакції (додаються). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації Ірину ІСОПЕНКО, постійні комісії обласної 

ради з питань бюджету (Іван ШЕВЧУК), та з питань освіти, науки, культури, 

туризму, спорту та молодіжної політики (Оксана ПАЛІЙЧУК). 

 

 

 

Голова обласної ради  Олексій БОЙКО 
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Загальна характеристика 

Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

 

Управління культури  обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Пункт 1 статті 4 Закону України «Про 

культуру», «Стратегія розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 

року», затверджена рішенням 36-ї сесії 

обласної ради VІІ скликання від 

04.02.2020 №1-36/20 та «План заходів з 

реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 

розвитку Чернівецької області на 

період до 2027 року», затверджений 

рішенням 36-ї сесії обласної ради VІІ 

скликання від 04.02.2020 №2-36/20 

3. Розробник програми 

 

Управління культури обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники програми 

 

Структурні підрозділи у сфері 

культури органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, обласні 

підвідомчі установи 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління культури  обласної 

державної адміністрації 

6. Учасники програми 

 

Структурні підрозділи у сфері 

культури органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, обласні 

підвідомчі установи, Установа 

«Агенція регіонального розвитку 

Чернівецької області» 

7. Терміни реалізації програми 2020 -2022 роки 

8. Перелік місцевих  бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Обласний бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

(тис. грн): 

14390,0 

9.1. в тому числі: 

- кошти обласного бюджету 

(тис. грн) 

 

14390,0 

9. Основні джерела фінансування 

програми 

Обласний бюджет 
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Додаток 1 

до Регіональної програми розвитку 

культури на 2020-2022 роки 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Регіональної програми розвитку культури  

на 2020-2022 роки  

 

 
Обсяг коштів,  

які пропонується 

залучити на виконання програми 

Всього по роках 

 (тис. грн) 

Всього витрат на 

виконання 

програми 

(тис. грн) 
2020 2021 2022 

1 

 

2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі: 

 

 

2000,0 

 

 

10000,0 

 

2390,0 

 

14390,0 

державний бюджет - - - - 

 

обласний бюджет 

 

 

2000,0 

 

10000,0 

 

2390,0 
 

14390,0 

 

кошти не бюджетних джерел 

 

 

- - - - 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 
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                                                                                                                                                                                     Додаток 2 

                                                                                                                                                           До Регіональної програми розвитку                   

                                                                                                                                                           культури на 2020-2022 роки 
 

 

Результативні показники Регіональної програми  

 розвитку культури на 2020-2022 роки 
 

№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок дії 

програми 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Всього за період 

дії програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показники продукту програми 

1. Кількість науково-освітніх,  культурно-

мистецьких  заходів, проєктів, виставок 

тощо, спрямованих на реалізацію програми 

од. 35 45 60 55 160 

2.  Кількість видань  друкованої продукції про 

сферу культури 

 

од. 4 5 10 6 21 

3. Кількість інформаційних електронних, 

інтернет-  ресурсів 

од. 3 10 20 12 42 

4. Кількість присуджених мистецьких премій у 

галузі культури 

од. 7 7 7 7 21 

Показники ефективності програми 

1. Середні витрати на реалізацію одного заходу 

  

тис. грн. 31,0 38,7 91,7 33,5 54,6 

2. Середні витрати на підготовку та видання 

друкованої продукції  (з розрахунку на 1 

видання)  

тис. грн. 20,0 26,0 35,0 21,7 27,6 

3. Середні витрати на створення електронних 

ресурсів  (з розрахунку на 1 одиницю)  

тис. грн. 15,0 17,0 86,5 16,3 39,9 

4. Середні витрати на виплату однієї премії 

 

тис. грн. 25,0 25,0 38,6 38,6 34,1 
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Керуючий справами обласної ради                              Микола БОРЕЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

Показники якості програми 

 

1. Розширення спектру культурно-освітніх 

послуг, збільшення кількості заходів, 

спрямованих на  реалізацію програми 

% 60 71 99 90 90 

2. Збільшення кількості інформаційних 

ресурсів (друкованої продукції, електронних 

видань, інтернет-ресурсів) 

% 20 48 96 88 88 

3. Сприяння широкому доступу до культурних 

надбань, збільшення  кількості користувачів 

культурно-освітніх послуг 

% 40 51 85 70 70 

4. Стимулювання творчої активності діячів 

культури і мистецтв, працівників культури 

області 

% 30 35 46 53 53 
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Додаток 3 

До Регіональної програми розвитку  

культури на 2020-2022 роки 

 

Напрямки діяльності та заходи  

Регіональної програми розвитку культури на 2020-2022 роки 
 

№ 

 з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн., в т.ч.: 

 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-освітня діяльність. 

Підтримка мистецької 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведення науково-освітніх конференцій, 

форумів, симпозіумів, семінарів - 

практикумів, майстер-класів,   тощо. 

 

2020-2022 Управління культури  

обласної державної 

адміністрації,  

структурні підрозділи у 

сфері культури органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи 

Обласний бюджет  

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

Визначення 

перспектив розвитку 

галузі, підвищення 

авторитету та ролі 

закладів культури, 

фахового рівня 

працівників сфери 

культури 

Організація та проведення мистецьких 

програм, фестивалів,  конкурсів, виставок 

творчих робіт студентів, учнів та викладачів 

мистецьких навчальних закладів. 

2020-2022 Управління культури  

обласної державної 

адміністрації,  

Буковинський  центр 

культури і мистецтва, 

 Чернівецький обласний 

фаховий коледж 

мистецтв  

ім. С. Воробкевича 

Обласний бюджет  

 
Обласний бюджет: 

2020 -  30,0 

2021 – 50,0 

2022 – 50,0 

Всього: 130,0 

 

Підтримка та розвиток 

творчих здібностей 

учнівської та 

студентської молоді, 

підвищення фахового 

рівня викладачів 

мистецьких 

навчальних закладів   

Підготовка та видання методичних розробок, 

навчальних посібників та програм, 

репертуарних збірок, інформаційно-

довідкових матеріалів, каталогів, довідників, 

путівників, збірників, бібліографічних 

покажчиків тощо. 

2020-2022 Управління культури  

обласної державної 

адміністрації,  

обласні підвідомчі 

установи 

Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2020 – 80,0 

2021 –  150,0 

2022 – 80,0 

Всього: 310,0 

Популяризація 

діяльності закладів 

культури, мистецтва,  

історико-культурної 

спадщини краю 

 Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2020 – 110,0 

2021 – 200,0 

2022 – 130,0 

Всього: 440,0 
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2. Розвиток професійного 

мистецтва, підтримка 

театрально-концертної 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поповнення  репертуарів обласних 

театрально-концертних установ кращими 

зразками світової та української класики, 

сучасного мистецтва, зокрема творами 

буковинських авторів.  

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

 обласні театрально-

концертні установи  

Обласний бюджет В межах 

кошторисних 

призначень 

Формування 

репертуару 

театрально-

концертних установ на 

основі авторських та 

колективних творчих 

ідей, мистецьких 

проектів  

Організація  обмінних гастролей між 

театрально-концертними установами України 

та зарубіжжя, участь у міжнародних, 

всеукраїнських фестивалях, конкурсах 

мистецьких проектах, тощо 

2021-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

 обласні театрально-

концертні установи 

Обласний бюджет В межах 

кошторисних 

призначень 

Популяризація 

культурно-мистецької 

спадщини Буковини 

Проведення    мистецьких програм, творчих 

звітів, фестивалів, конкурсів професійного  

мистецтва, тощо. 

2020 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

 обласні театрально-

концертні установи 

Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2020 –120,0 

Всього: 120,0 

Збереження та 

популяризація 

культурно-мистецької 

спадщини, 

формування і 

просування бренд-

меседжів про регіон 

Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2020 –120,0 

Всього: 120,0 

 

 

 

3. Розвиток музейної справи Проведення наукових досліджень та  виїзних 

експедицій працівниками музеїв. 

 

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

обласні музеї 

Обласний бюджет В межах 

кошторисних 

призначень 

Виявлення у 

зовнішньому 

середовищі предметів 

музейного значення, 

поповнення  музейних 

зібрань 

Реекспозиція музеїв області. 

Створення нових та оновлення діючих 

експозицій.   

2020-2021 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,  

структурні підрозділи у 

сфері культури органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування, 

музеї області  

Обласний бюджет 

 

  

Обласний бюджет: 

2020 –1050,0  

2021 – 1000,0 

Всього: 2050,0 

 

  

Збереження та 

популяризація 

історико-культурної 

спадщини регіону, 

розширення 

експозиційних 

комплексів 

Розробка та популяризація краєзнавчо-

культурних маршрутів, створення 

інтерактивної карти маршрутів. 

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

структурні підрозділи у 

сфері культури органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування, 

музеї області 

Обласний бюджет  В межах 

кошторисних 

призначень 

 

Збереження та 

популяризація 

історико-культурної 

спадщини регіону 
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Впровадження у музейну діяльність сучасних 

технологій (інформаційних, інтелектуальних, 

аудіо та відео технологій, тощо). 

Запровадження системи електронного обліку 

експонатів. 

2021-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

музеї області 

Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2021 – 300,0 

2022 – 200,0 

Всього: 500,0 

Трансформування ролі 

музеїв у суспільстві, 

доступ громадян до 

інформації з колекцій 

музеїв області 

Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2020 – 1050,0  

2021 – 1300,0 

2022 – 200,0 

Всього: 2550,0 

 

4. Бібліотечна справа та 

розвиток читання 

Розвиток електронної бібліотеки: 

оцифрування друкованих  матеріалів фондів 

бібліотек області. 

2021-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

 обласні бібліотеки 

Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2021 – 500,0 

2022 – 40,0 

Всього: 540,0 

Створення можливості 

електронного доступу 

до бібліотечних 

фондів 

Комплексний розвиток інформаційних 

ресурсів та технологій.  

Комплектування бібліотечних фондів 

електронними виданнями, мультимедійними 

продуктами тощо. 

2021-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

обласні бібліотеки 

Обласний бюджет 

  
Обласний бюджет: 

2021 – 500,0 

2022 – 45,0 

Всього: 545,0 

Модернізація мережі 

бібліотек шляхом 

інформатизації та 

використання їх 

ресурсу для створення 

мережі розширених 

центрів надання 

культурно-освітніх та 

інших послуг 

Створення системи поширення серед 

населення інформації про книги вітчизняних  

виробників, зокрема місцевих авторів,  

шляхом проведення презентаційних заходів, 

прем’єр книг, фестивалів, тощо. 

 

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

структурні підрозділи у 

сфері культури органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування, 

обласні бібліотеки 

Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2020 – 50,0 

2021 – 100,0 

2022 – 50,0 

Всього: 200,0 

 

 

Підвищення престижу 

книги в інформаційно-

освітньому просторі 

Буковини, 

популяризація книги 

та читацької 

активності 

Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2020 – 50,0 

2021 – 1100,0 

2022 – 135,0 

Всього: 1285,0 

 

Збереження нематеріальної 

культурної спадщини, 

створення умов для 

розвитку  народного 

мистецтва 

Проведення  комплексних експедицій з 

дослідження традиційної народної  культури, 

розширення мережі творчих майстерень 

різних жанрів народного мистецтва.  

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,  

Буковинський  центр 

культури і мистецтва  

Обласний бюджет В межах 

кошторисних 

призначень 

Дослідження та 

вивчення 

нематеріальної 

культурної спадщини 

області (запис на 

цифрових носіях) 
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Створення відкритої карти розміщення 

осередків нематеріальної культурної 

спадщини області 

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,  

Буковинський  центр 

культури і мистецтва 

Обласний бюджет В межах 

кошторисних 

призначень 

Популяризація 

нематеріальної 

культурної спадщини 

в Україні та за її 

межами. Забезпечення 

доступу до інформації 

про осередки 

Організація виставок, ярмарків, проведення 

симпозіумів, реалізація творчих проектів 

традиційного народного мистецтва. 

2020 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації, 

структурні підрозділи  у 

сфері культури органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування, 

  Буковинський  центр 

культури і мистецтва  

Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2020 – 30,0 

Всього: 30,0 

 

 

Збереження та 

відродження 

традиційного 

народного мистецтва 

Організація та проведення  обласних, 

регіональних, всеукраїнських, міжнародних 

оглядів, фестивалів, конкурсів, свят, творчих 

звітів та проєктів аматорського мистецтва 

тощо.  

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,структурні 

підрозділи у сфері 

культури органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування,  

Буковинський  центр 

культури і мистецтва 

Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2020 – 400,0 

2021 – 200,0 

2022 – 100,0 

Всього: 700,0 

 

Збереження та 

розвиток 

нематеріальної 

культурної спадщини 

Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2020 – 430,0 

2021 – 200,0 

2022 – 100,0 

Всього: 730,0 

 

5. Комунікаційно-суспільна  

та євроінтеграційна 

діяльність 

Формування єдиного цілісного відкритого 

інформаційно-комунікаційного ресурсу для 

інформування та обговорення з 

громадськістю культурно-мистецького життя 

області. 

 

2021-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,  

обласні підвідомчі 

установи  

Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2021 - 40,0 

2022 -  45,0 

Всього: 85,0 

 

Забезпечення 

прозорості інформації 

та громадської участі 

у формуванні 

культурної політики в 

області 

Реалізація заходів, спрямованих на 

популяризацію українського національного 

мистецького продукту.   

Виготовлення та поширення рекламно-

інформаційної та науково-методичної 

продукції про сферу культури. 

2020-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,  

структурні підрозділи у 

сфері культури  

органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи 

Обласний бюджет  

 
Обласний бюджет: 

2020 – 50,0 

2021 – 100,0 

2022 – 100,0 

Всього: 250,0 

 

 

Підтримка каналів 

промоції національної 

культури. Підвищення 

мотивації громадян, 

особливо молоді, до 

участі у культурно-

мистецькому житті 

області 
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Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет  

 
Обласний бюджет: 

2020 – 50,0 

2021 – 140,0 

2022 –145,0 

Всього: 335,0 

 

6. Розвиток культурно-

мистецьких закладів 

області.  

Заохочення та 

стимулювання творчих 

працівників 

Організація та проведення оглядів, конкурсів, 

рейтингових програм  серед закладів 

культури,  творчих колективів та  

працівників. 

 

2021-2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,  

обласні підвідомчі 

установи 

 

 

Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2021 – 240,0 

2022 – 150,0 

Всього: 390,0 

 

 

Активізація 

діяльності, 

підвищення іміджу 

закладів культури, 

працівників галузі 

серед місцевих 

громад 
Присудження премій   у галузі культури. 2020-2022 Управління культури  

обласної державної 

адміністрації 

 

Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2020 – 175,0 

2021 – 270,0 

2022 – 270,0 

Всього: 715,0 

Підтримка 

працівників культури 

та мистецтва, творчої 

інтелігенції 

Організація та відзначення професійних свят, 

знаменних історичних та пам’ятних подій, дат 

у сфері культури і мистецтва, які встановлені 

актами Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та 

окремими розпорядженнями обласної 

державної адміністрації  у сфері культури та 

мистецтва. 

2020-2022 Управління культури  

облдержадміністрації, 

обласні підвідомчі 

установи 

 

Обласний бюджет Обласний бюджет: 

2020 – 15,0 

2021 – 550,0 

2022 – 60,0 

Всього: 625,0 

 

Підтримка 

працівників культури 

та мистецтва, творчої 

інтелігенції 

Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет 

  

 

Обласний бюджет: 

2020 – 190,0 

2021 – 1060,0 

2022 – 480,0 

Всього: 1730,0 

 

7. Розвиток та підтримка 

громадських культурних 

ініціатив, створення якісного 

мистецького продукту 

Створення    мистецьких програм, 

театральних постановок, нових зразків 

сучасного кіно, творчих проєктів 

традиційного та сучасного мистецтва. 

 

Створення кураторських виставкових 

проєктів, сучасних експозицій та 

концептуальне оновлення музеїв. 
 

Розвиток фестивального руху на Буковині. 

 

Створення інноваційних креативних 

просторів, локацій  (мобільних кінотеатрів, 

бібліотек, виставок, арт-об’єктів. 

 

Презентація культури області у міжнародних 

програмах міжкультурного діалогу.  

2021 - 2022 Управління культури 

обласної державної 

адміністрації,  

структурні підрозділи у 

сфері культури органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування,   

обласні  підвідомчі 

установи, громадські 

організації, 

 творчі спілки, Установа 

«Агенція регіонального 

розвитку Чернівецької 

області» 

Обласний бюджет 

  

 

Обласний бюджет: 

2021 – 6000,0 

2022 – 1200,0 

Всього: 7200,0 

Підтримка 

потенціалу 

культурних та 

креативних 

ініціатив, створення 

якісних 

інноваційних 

проєктів, що 

збільшують 

кількість 

культурних 

продуктів, 

доступних для 

широкої аудиторії 
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 Всього за напрямом:  2020-2022  Обласний бюджет 

  

 

Обласний бюджет: 

2021 – 6000,0 

2022 –1200,0 

Всього: 7200,0 

 

 

 Всього за програмою:  2020-2022  Обласний бюджет 

 
Обласний бюджет: 

2020 – 2000,0 

2021 – 10000,0 

2022 – 2390,0 

Всього: 14390,0 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                                          Микола БОРЕЦЬ 
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