
 

Звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік 

по установах і вищих навчальних закладах культури і мистецтв, 

підпорядкованих управлінню національностей та релігій 

Луганської обласної державної адміністрації  

 

У 2016 році за рахунок коштів обласного бюджету утримувалось                                 

вісім установ. На їх поточне утримання та на проведення обласних 

заходів у 2016 році спрямовано 41 287,9 тис. грн, що на 46,3 % 

(13 077,1 тис.грн) більше, ніж у 2015 році. 

На проведення обласних заходів у 2016 році було спрямовано                         

1 439,1 тис.грн, що дозволило провести майже вдвічі більше заходів 

(64 заходи – 2016 рік; 34 заходи – 2015 рік). За рахунок зазначених 

коштів було профінансовано проведення заходів Регіональної 

програми розвитку української мови, культури та національної 

свідомості громадян України на території Луганської області на 2016-

2018 роки та заходів обласної програми «Мистецька освіта 

Луганщини» на 2016 – 2018 роки».  

Виконання Регіональної програма розвитку української мови, 

культури та національної свідомості громадян України на території 

Луганської області на 2016-2018 роки дозволило забезпечити 

проведення низки заходів, зокрема, здійснення виїздів територією 

області та проведення гастролей за її межами Луганським обласним 

академічним українским музично-драматичним театром і Луганською 

обласною філармонією. Всього за рік проведено вісім фестивалів, 

чотири з них були започатковані вперше. У цих заходах взяли участь 

творчі колективи з Житомирської, Львівської, Сумської, Харківської 

та Донецької областей.  

Проведення заходів програми надало можливість 

популяризувати та підтримувати культурно-мистецький потенціал 

Луганщини в інших регіонах України та за її межами, сприяло 

посиленню національно-патріотичного виховання молоді та 

зміцненню національної єдності та консолідації українського 

суспільства. 

Обласна програма «Мистецька освіта Луганщини» на 2016 – 

2018 роки» передбачала проведення оглядів та конкурсів професійної 

майстерності за видами мистецтв для учнів та викладачів шкіл 

естетичного виховання. Протягом 2016 року відбулося 19 конкурсів 

(15 конкурсів – 2015 рік) серед учнів шкіл естетичного виховання, в 

яких взяли участь майже 1200 учнів (2015 рік - 587 учасників), з них 

переможців 480 осіб (2015рік - 313). Проведення обласних конкурсів 

заохочує учнів та стимулює зростання інтересу до мистецької освіти 



серед дітей, внаслідок чого контингент учнів у школах естетичного 

виховання постійно зростає.  

Виконання бюджету за 2016 рік по спеціальному фонду бюджету 

розвитку склало 9 133,3 тис. грн. Це на 2860,2 тис. грн або на 45,6 % 

більше, ніж у 2015 році. 

Луганською обласною універсальною науковою бібліотекою 

ім.О.М.Горького придбано комп'ютерну техніку, поповнено фонди 

книжковою продукцією та здійснено передплату періодичних видань 

на 2017 рік. Це дозволило покращити якість обслуговування 

користувачів бібліотеки, забезпечити вільний доступ до Інтернету та 

надавати сучасні бібліотечні послуги.  

Протягом року Луганський обласниий краєзнавчий музей 

поповнив етнографічну колекцію предметами етнічного одягу, 

створено та створив 17 нових виставок.  

Луганською обласної філармонією придбано музичні 

інструменти для симфонічного оркестру, звукопідсилювальну 

апаратуру для ансамблю пісні і танцю «Радани», концертний одяг та 

взуття для артистів, принтер для друкування афіш. Це дозволило 

розширити репертуар творчих колективів, підвищити якість 

концертів, збільшити їх кількість у населених пунктах області та 

проводити гастролі за межами Луганщини.    

Обласними установами культури також придбано 

відеопроектори, відеокамери, принтер для кольорового друку. Це 

надало можливість застосовувати у своїй роботі новітнї технології, 

зокрема, з метою підвищення якості заходів.  

У 2016 році у концертній залі КЗ «Сєвєродонецьке обласне 

музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва» проведено капітальний 

ремонт та реконструкцію вентиляційної системи, придбано новий 

одяг сцени, освітлювальну апаратуру, концертний рояль, 

кондиціонери, замінено глядацькі крісла. Здійснені заходи сприяли 

створенню комфортних умов у концертній залі, де відбуваються 

концерти артистів Луганської обласної філармонії, обласні заходи, в 

тому числі за участю творчих колективів та виконавців з інших 

регіонів України. Це сприяло вирішенню проблем, які не 

вирішувались протягом багатьох років. 

Придбання КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. 

С.С. Прокоф’єва» ударних музичних інструментів, 

багатофункційного множувального пристрою дозволило покращити 

учбовий процес та зміцнити матеріально-технічну базу учбового 

закладу. Також установою було придбано меблі для аудиторій 



навчального корпусу та гуртожитку, що дозволило зробити більш 

комфортними умови навчанна та проживання студентів. 

У 2016 році виділені кошти на капітальний ремонт будівлі за 

адресою м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 21, яка перебуває у власності 

Луганського обласного академічного українского музично-

драматичного театру. Театром було придбано низку обладнання для 

облаштування глядацької зали та інших приміщень, що дозволить 

почати новий театральний сезон 2017-2018 років у капітально 

відремонтованій будівлі.  

 

ЗВІТ 

про надходження і використання коштів спеціального фонду бюджету розвитку за 2016 рік 

      Зведення по управлінню культури, національностей та релігій Луганської ОДА 

Одиниця виміру: грн коп. 

     

Показники 
КЕКВ 

та/або 

ККК 

Затверджено 

на звітний рік 

Касові за 

звітний період 

(рік) 

Економія  
% 

виконання 

1 2 4 10 12   

Капітальні видатки 3000 10 812,75 9 133,33 1 679,42 84,47 

Придбання основного капіталу 3100 5 747,69 5 287,92 459,77 92,00 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
3110 3 510,40 3 407,90 102,49 97,08 

Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -   

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121         

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122         

Капітальний ремонт 3130 1 564,02 1 492,10 71,92 95,40 

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -   

  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 1 564,02 1 492,10 71,92 95,40 

Реконструкція  та  реставрація  3140 673,27 387,92 285,35 57,62 

  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -   

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 673,27 387,92 285,35 57,62 

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 - - -   

Капітальні трансферти 3200 5 065,06 3 845,41 1 219,65 75,92 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) 
3210 5 065,06 3 845,41 1 219,65 75,92 

 


