
      ЗАТВЕРДЖЕНО

      Наказ управління культури,
      національностей, релігій та туризму

      Луганської обласної державної адміністрації

      ________ грудня 2021 р. № ______________
ПЛАН

роботи управління культури, національностей, релігій та туризму
Луганської обласної державної адміністрації на 2022 рік

№ з/п Заходи Термін 
виконання

Відповідальний

1 2 3 4
1. ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД

1.1 Колегії облдержадміністрації

1.1.1
Пр о   ста н   реалізаці ї   державно ї   політик и   і з   забезпеченн я   населенн я   Лугансько ї   област і   культурним и  
послугами листопад

Адамчук А.О.

1.2 Апаратні наради голови облдержадміністрації
1.2.

1.3 Колегій управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації
1.3.1 Підсумкова колегія

1.3.1.1 1. «Про підсумки роботи сфери культури області за 2021 рік та пріоритетні напрямки розвитку на 2022 рік»:

- про підсумки реалізації Регіональної цільової комплексної програми розвитку сфери культури на 2019-2021 
роки;
- про підсумки реалізації Регіональної цільової комплексної програми розвитку клубних закладів у сільській 
місцевості на 2019-2021 роки»;

- про затвердження Регіональної цільової комплексної програми розвитку сфери культури на 2022-2025 роки 
та забезпечення виконання затверджених заходів;
- про розробку проєкту Комплексної програми розвитку та функціонування української мови як державної в 
Луганській області на 2022-2025 роки (до 01 червня 2022 року);
- про утворення Регіональної координаційної ради з питань сприяння розвитку та функціонуванню 
української мови як державної в Луганській області.

лютий

Адамчук А.О.
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

1.3.1.2 Про нагородження Бережна А.С.
1.3.2 Поточна квартальна колегія

ІІ квартал
1.3.2.1 Методичні аспекти сучасної мистецької освіти Железовська Л.А.

1.3.2.2 Про стан виконання РДА, ВЦА, міськими, селищними, сільськими радами пунктів 1,4,5,7 протокольних 
доручень від 27.08.2021 за підсумками спільної наради за участю керівників обласної державної 
адміністрації та Головного Управління Національної поліції в Луганській області

Виборний В.Ю., Шпак С.В.
Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної

адміністрації
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1.3.2.3 Про підтвердження та присвоєння звання «народний», «зразковий» аматорським колективам Беседа О.В., Дячук І.І.
1.3.2.4 Про нагородження Бережна А.С.
1.3.3. Поточна квартальна колегія

ІІІ квартал

1.3.3.1 Про стан реалізації державної політики із забезпечення населення Луганської області культурними 
послугами

Беседа О.В.

1.3.3.2 Про підтвердження та присвоєння звання «народний», «зразковий» аматорським колективам Беседа О.В.., Дячук І.І.
1.3.3.3 Про нагородження Бережна А.С.
1.3.4. Поточна квартальна колегія

ІV квартал1.3.4.1 Про проекти створення кінотеатрів у  найбільш чисельних об’єднаних територіальних громадах Беседа О.В.
1.3.4.2 Про результати проведення організаційно-методичної роботи у містах і районах області Дячук І.І.
1.3.4.3 Про підтвердження та присвоєння звання «народний», «зразковий» аматорським колективам Беседа О.В.., Дячук І.І.
1.3.4.4 Про нагородження Бережна А.С.

1.4 На нараду начальника Управління культури, національностей, релігій та туризму  Луганської облдержадміністрації

1.4.1. Про підготовку та проведення Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «СвітОгляд» березень-жовтень Румега Л.А., Дорофєєв С.В.
1.4.2. Про підготовку та проведення урочистих заходів з відзначення: 

-  Дня пам’яті та примирення; 
-  річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

березень-квітень Румега Л.А., Железовська Л.А.

1.4.3. Про підготовку та проведення урочистих заходів з відзначення:
- Дня Державного Прапора України

- 31-ї річниці незалежності України

червень-серпень Румега Л.А., Железовська Л.А.

1.4.4. Про підготовку та проведення обласної культурно-мистецької акції «Чумацький шлях» липень-вересень Румега Л.А., Железовська Л.А.
1.4.5. Про підготовку та проведення урочистих заходів з відзначення Дня захисників і захисниць України серпень-вересень Румега Л.А., Железовська Л.А.
1.4.6. Про підготовку та проведення заходів до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва вересень-жовтень Румега Л.А., Железовська Л.А.
1.4.7. Про підготовку та проведення заходів до Дня Гідності та Свободи вересень-жовтень Румега Л.А., Железовська Л.А.
1.4.8. Про реалізацію Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини в Луганській області у 2022 

році.
лютий Беседа О.В., Дячук І.І.

1.4.9. Про підготовку та проведення урочистих заходів з відзначення

- Дня Державного Прапора України

- річниці незалежності України.

липень-серпень Беседа О.В., Дячук І.І.

1.4.10. Про нагородження щокварталу Бережна А.С.

2. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ З ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СВЯТ, ЮВІЛЕЙНИХ ТА ПАМ’ЯТНИХ ДАТ, ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ УПРАВЛІННЯМ, ТА ЗА ЙОГО УЧАСТЮ

2.1. Проведення заходів до Дня Соборності України 22 січня Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури
2.2. Меморіальний захід присвячений Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту 27 січня Козенко О.М., Грановська Л.Г.,         
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Дячук І.І.

2.3. Проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого Румега Л.А., Кравцова Н.О.,
Мілованова О.В., Моісєєва С.А.

2.4. Заходи з відзначення 30-ї річниці ухвалення указів про Державний гімн та Державний прапор України 19 лютого Мілованова О.В., Моісєєва С.А.
2.5. Проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого Адамчук А.О., 

працівники управління,
керівники обласних закладів культури

2.6. Проведення заходів до Міжнародного жіночого дня 08 березня Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

2.7. Проведення заходів до 208-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка 09 березня працівники управління,
керівники обласних закладів культури

2.8. Проведення заходів до Міжнародного дня театру 27 березня Румега Л.А., Дорофєєв С.В.,   
2.9. Проведення заходів до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів 11 квітня Румега Л.А., Кравцова Н.О.,

Мілованова О.В., Моісєєва С.А.
2.10. Проведення заходів до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць 18 квітня Кравцова Н.О., Мілованова О.В.

Моісєєва С.А.
2.11. Проведення заходів до 36-х роковин Чорнобильської трагедії 26 квітня Румега Л.А., Кравцова Н.О., 

Железовська Л.А., Мілованова О.В.,
Моісєєва С.А.

2.12. Відзначення Дня пам’яті та примирення 08 травня Адамчук А.О., 
працівники управління,

 керівники обласних закладів культури

2.13. Проведення заходів до 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 09 травня Адамчук А.О.,
працівники управління,

 керівники обласних закладів культури

2.14. Проведення заходів до Дня пам’яті жертв політичних репресій 17 травня Румега Л.А., Кравцова Н.О., 
Мілованова О.В., Моісєєва С.А.

2.15. Проведення заходів до Міжнародного дня музеїв 18 травня Кравцова Н.О., Мілованова О.В.
2.16. Проведення заходів до 85-х роковин Дня пам’яті жертв політичних репресій 21 травня Кравцова Н.О., Мілованова О.В., 

Моісєєва С.А.
2.17. Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей 01 червня Румега Л.А., Кравцова Н.О.,

Мілованова О.В., Моісєєва С.А.
2.18 Проведення заходів до 84-ї річниці утворення Луганської області 03 червня Адамчук А.О., 

працівники управління,
керівники обласних закладів культури

2.19. Проведення заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22 червня Адамчук А.О.,.
працівники управління,
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керівники обласних закладів культури

2.20. Святкові заходи до 26-ї річниці Конституції України 28 червня Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

2.21. Проведення заходів до 31-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня Румега Л.А., Кравцова Н.О.,
Мілованова О.В., Моісєєва С.А.

2.22. Проведення заходів до Дня Української Державності 28 липня Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

2.23. Меморіальний захід, присвячений Міжнародному дню голокосту ромів 02 серпня Козенко О.М., Грановська Л.Г.,      
Дячук І.І.

2.24. Проведення заходів до Дня Державного Прапора України 23 серпня Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури
2.25. Проведення заходів до 31-ї річниці незалежності України 24 серпня Адамчук А.О., 

працівники управління,
керівники обласних закладів культури

2.26. Проведення заходів до Дня памяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність нашої держави

29 серпня Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури
2.27. Проведення заходів до 76-ї річниці завершення Другої світової війни 02 вересня Румега Л.А., Кравцова Н.О.,

Мілованова О.В., Моісєєва С.А.
2.28. Проведення заходів до 78-ї річниці визволення Луганської області від фашистських загарбників 04 вересня Румега Л.А., Кравцова Н.О.,

Мілованова О.В., Моісєєва С.А.
2.29. Проведення заходів до Д н я   у к р а ї н с ь к о г о   к і н о вересень Торба А.В., Железовська Л.А.
2.30. Проведення заходів до Дня партизанської слави 22 вересень Кравцова Н.О., Мілованова О.В.,

Моісєєва С.А.
2.31. Проведення заходів до  Всесвітнього дня туризму 27 вересня Петрова П.Б., Сидорчук В.П.,

Моісєєва С.А.
2.32. Проведення заходів до Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересень Румега Л.А., Моісєєва С.А.
2.33. Проведення заходів до Міжнародного дня музики 01 жовтня Румега Л.А., Шаповалов І.В.,

Яворська М.В.
2.34. Проведення заходів до Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку 01 жовтня Румега Л.А., Кравцова Н.О.,

Моісєєва С.А., Мілованова О.В.
2.35. Проведення заходів до Дня художника України 13 жовтня Торба А.В., Железовська Л.А.
2.36. Відзначення Дня захисника та захисниць України та Дня Українського козацтва 14 жовтня Адамчук А.О., 

працівники управління,
керівники обласних закладів культури

2.37. Проведення заходів до 78-ї річниці визволення України від фашистських загарбників 28 жовтня Адамчук А.О., 
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працівники управління,

керівники обласних закладів культури

2.38. Проведення заходів до Дня української писемності та мови 09 листопада Румега Л.А., Моісєєва С.А. 
2.39. Проведення заходів до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 09 листопада Адамчук А.О., 

працівники управління,
керівники обласних закладів культури

2.40. Відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

2.41. Проведення заходів до 90-х роковин Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні 26 листопада Козенко О.М., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

2.42. Святкування Дня Збройних сил України 06 грудня Адамчук А.О., 
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

2.43. Проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня Румега Л.А., Кравцова Н.О.,
Железовська Л.А., Мілованова О.В.,

Моісєєва С.А.
2.44. Проведення комплексу заходів з відзначення дня Святого Миколая Чудотворця, новорічних та різдвяних свят 17-31 грудня Адамчук А.О., 

працівники управління,
керівники обласних закладів культури

3. МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ, ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ, МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ УГОД. ФЕСТИВАЛІ, ОГЛЯДИ-КОНКУРСИ
3.1. Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 29 січня Торба А.В., Железовська Л.А.
3.2. Проведення обласного конкурсу художньої творчості з академічного живопису «Чарівна акварель» серед 

учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв

29 січня Торба А.В., Железовська Л.А.

3.3. Проведення регіонального етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості лютий-вересень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.4. Звітний концерт відділу естрадного співу 03 лютого Торба А.В., Яворська М.В
3.5. Проведення обласного конкурсу художньої творчості з академічного рисунку учнів художніх шкіл і художніх 

відділень шкіл мистецтв  «Срібний олівець»

12 лютого Торба А.В., Железовська Л.А

3.6. Проведення обласного конкурсу художньої творчості серед  учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл 
мистецтв: графічна композиція «Поетична лірика Володимира Сосюри. Ілюстрації до творів».

12 лютого Торба А.В., Железовська Л.А

3.7. Звітний концерт відділу оркестрових духових та ударних інструментів 24 лютого Торба А.В., Яворська М.В.
3.8. Проведення обласної виставки-конкурсу художньої творчості викладачів художніх шкіл та художніх 

відділень шкіл мистецтв на тему: «Портрет». (Категорії: живопис, графіка, декоративне мистецтво)
26 лютого Торба А.В., Железовська Л.А

3.9. Проведення обласної олімпіади з історії мистецтв серед учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл 
мистецтв

26 лютого Торба А.В., Железовська Л.А

3.10. Проведення заходів з нагоди Міжнародного дня рідної мови лютий Козенко О.М., Грановська Л.Г., 
Дячук І.І.
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3.11. «Літсерпанок Луганщини»: обласний  марафон із читання в межах Стратегії розвитку читання на 2021-2025 

роки «Читання як життєва стратегія» 

лютий, червень Румега Л.А., Моісєєва С.А.

3.12. Концерт симфонічного оркестру до Міжнародного жіночого дня 03 березня Торба А.В., Яворська М.В.
3.13. Проведення обласної музично-теоретичної олімпіади серед учнів дитячих музичних шкіл і шкіл мистецтв. 19 березня Торба А.В., Железовська Л.А
3.14. Концерт оркестру народних інструментів на захист звання «народний» 24 березня Торба А.В., Яворська М.В.
3.15. Обласний огляд-конкурс індивідуальної виконавської майстерності «Мистецтво і діти» серед учнів шкіл 

естетичного виховання

26 березень Торба А.В., Железовська Л.А.,
Яворська М.В

3.16. Урочиста церемонія нагородження переможців обласних художніх конкурсів, підсумкова виставка художніх 
робіт «Чарівний світ мистецтва»

березень Торба А.В., Железовська Л.А

3.17. Проведення заходів з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації березень Козенко О.М., Грановська Л.Г.,
Дячук І.І., Мілованова О.В.

3.18. Проведення обласного конкурсу аматорів театрального мистецтва «Гримаски» березень-жовтень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.19. Концерт «Територія джазу» 07 квітня Торба А.В., Яворська М.В.
3.20. Звітний концерт відділу оркестрових народних інструментів 14 квітня Торба А.В., Яворська М.В.
3.21. Звітний концерт відділів фортепіано та оркестрових струнних інструментів 20 квітня Торба А.В., Яворська М.В
3.22. Концерт «Великодні дзвони» 28 квітня Торба А.В., Яворська М.В.
3.23. Обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів і хорових колективів серед учнів шкіл естетичного виховання квітень Торба А.В., Железовська Л.А
3.24. Проведення обласного огляду-конкурсу камерних ансамблів та оркестрів серед учнів дитячих музичних 

шкіл і шкіл мистецтв

квітень Торба А.В., Железовська Л.А

3.25. Проведення обласного огляду-конкурсу ансамблів струнно-смичкових інструментів серед учнів дитячих 
музичних шкіл і шкіл мистецтв

квітень Торба А.В., Железовська Л.А

3.26. Проведення обласного огляду-конкурсу духових оркестрів серед учнів дитячих музичних шкіл і шкіл 
мистецтв

квітень Торба А.В., Железовська Л.А

3.27. Проведення обласного огляду-конкурсу ансамблів духових інструментів серед учнів дитячих музичних шкіл 
і шкіл мистецтв

квітень Торба А.В., Железовська Л.А

3.28. Проведення обласного відкритого конкурсу соціальних відеороликів « Зміномейкери» квітень Торба А.В., Железовська Л.А
3.29. Проведення відкритого обласного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Танцювальне 

перехрестя»

квітень Беседа О.В., Дячук І.І.

3.30. Проведення обласного відкритого фестивалю-конкурсу «Байбак-fest» квітень, червень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.31. проведення обласного огляду-конкурсу любительських об’єднань та клубів за інтересами квітень-жовтень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.32. Концерт вокальної ансамблевої музики 12 травня Торба А.В., Яворська М.В.
3.33. Проведення обласного фестивалю хорових колективів «Пісня, як доля» травень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.34. Проведення обласного конкурсу патріотичної пісні «Воронцева слобода» травень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.35. Проведення обласної культурно-мистецької акції «БарвиLand» травень-серпень Торба А.В., Железовська Л.А
3.36. Урочиста церемонія нагородження та Гала-концерт переможців обласних музичних конкурсів «Чарівний світ 

мистецтва»

травень Торба А.В., Железовська Л.А

3.37. Проведення заходів з нагоди Всесвітнього Дня культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку травень Козенко О.М., Грановська Л.Г.,
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Дячук І.І.

3.38. Закриття концертного сезону. Концерт лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів, присвячений 
Дню народження коледжу

01 червня Торба А.В., Яворська М.В.

3.39. «Мова на слух»: серія хакатонів із розвитку української мови від бібліотек області в межах Стратегії 
популяризації державної мови на період до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» 

червень-листопад Румега Л.А., Моісєєва С.А.

3.40. Проведення обласного фестивалю дитячої творчості «Моя мирна Луганщина» червень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.41. Проведення фестивалю української народної іграшки та гри червень Адамчук А.О., Дячук І.І.

працівники управління,
3.42. Презентація пересувної банерної виставки «PRO своїх» 24 серпня Кравцова Н.О., Мілованова О.В.
3.43. Виставка-ярмарок «Україна – очима митців» серпень Беседа О.В., Дячук І.І.
3.44. Проведення обласного фестивалю національно-етнічних культур «Сузір’я злагоди» вересень Козенко О.М., Грановська Л.Г.,

Дячук І.І.
3.45. Проведення обласного пленеру-виставки молодих художників « Схід. Art. Colors» вересень Торба А.В., Железовська Л.А
3.46. Заходи з розвитку і популяризації української кінематографії: проведення Тижня українського кіно, творчі 

зустрічі з видатними кіномитцями України

вересень Торба А.В., Железовська Л.А

3.47. Організація та проведення всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «СвітОгляд» вересень-жовтень Адамчук А.О., 
Румега Л.А., Дорофєєв С.В.

3.48. Відкриття концертного сезону. Концерт до Міжнародного дня музики 6 жовтня Торба А.В., Яворська М.В
3.49. Проведення семінару-практикуму «Мистецтво ХХІ століття (проблеми педагогіки та виконавства у школах 

естетичного виховання)»

26 жовтня Торба А.В., Яворська М.В

3.50. Проведення обласної культурно-мистецької акції «Чумацький шлях» жовтень Адамчук А.О., 
Румега Л.А., Железовська Л.А

3.51. Проведення обласного відкритого конкурсу української музики «Musik UA» жовтень Торба А.В., Железовська Л.А.
3.52. Проведення обласного відкритого фестивалю-конкурсу молодіжної культури «Дике поле-фест» жовтень Адамчук А.О., 

Беседа О.В., Дячук І.І.
3.53. Проведення обласного конкурсу естрадної та джазової музики «РИТМ-FEST» 19 листопада Торба А.В., Яворська М.В
3.54. Проведення обласного огляду-конкурсу ансамблів серед викладачів мистецьких шкіл листопад Торба А.В., Железовська Л.А
3.55. Проведення обласного конкурсу творчих робіт зі скульптури учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл 

мистецтв

грудень Торба А.В., Железовська Л.А

3.56. Проведення обласної культурно-мистецької акції «Сяйво таланту» грудень Адамчук А.О., 
Торба А.В., Железовська Л.А

3.57. Координація діяльності публічних бібліотек регіону щодо участі в Державній програмі поповнення фондів 
публічних бібліотек

протягом року Румега Л.А., Моісєєва С.А.

3.58. Бібліотеки як хаби цифрової освіти: організація та надання цифрових послуг мешканцям регіону в публічних 
бібліотеках  (у межах всеукраїнського Проєкту підтримки Дія) 

протягом року Румега Л.А., Моісєєва С.А.

3.59. Засідання:
- регіональної Консультативно-координаційної Ради з питань сприяння діяльності релігійних організацій;

протягом року Козенко О.М., Грановська Л.Г.
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- Ради з питань етнонаціональної політики при обласній державній адміністрації

3.60. Гастрольні музичні виступи на території області протягом року Румега Л.А., Шаповалов І.В.
3.61. Гастрольні театральні виступи на території області протягом року Румега Л.А., Дорофєєв С.В.
362. Забезпечення участі обдарованої студентської молоді у міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

регіональних конкурсах

протягом року
Торба А.В., Яворська М.В

3.63. Проведення майстер-класів викладачів коледжу у школах естетичного виховання області протягом року Торба А.В., Яворська М.В
3.64. Проведення серії культурних хакатонів «Банк креативних ідей» протягом року Торба А.В., Железовська Л.А
3.65. Проведення заходів щодо відзначення в області знаменних та трагічних подій з історії національних меншин протягом року Грановська Л.Г., Дячук І.І.

4. ЗАХОДИ З ВІДНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ
4.1. Заходи до 50-х роковин з дня відкриття в селищі Мілове монументу «Україна – визволителям» (1972) 07 травня Мілованова О.В.
4.2. Заходи з відзначення 140-ї річниці від дня народження Х.Д. Алчевської (1882-1931), української 

письменниці, драматурга, прозаїка, поетеси та педагога.
16 квітня Мілованова О.В.

5. МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
5.1. «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: орієнтири співтворення» - участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції

лютий-березень Румега Л. А., Моісєєва С. А.

5.2. Проведення обласного відкритого конкурсу юних концертмейстерів "Концертмейстер – DEBUT" 16 квітня Торба А.В., Яворська М.В
5.3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» квітень Румега Л.А., Моісєєва С.А.
5.4. Проведення щорічного відкритого обласного фестивалю «Луганщина – це Україна!» червень Адамчук А.О.

працівники управління,
керівники обласних закладів культури

5.5. Проведення фестивалю українського короткометражного кіно «Відкрита ніч» червень Торба А.В., Железовська Л.А
5.6. Всеукраїнська Літня школа бібліотечної адвокації липень Румега Л. А., Моісєєва С.
5.7. ХІІI Львівський міжнародний бібліотечний форум вересень Румега Л. А., Моісєєва С.
5.8. Проведення обласного відкритого рок-фестивалю «Від Сходу до Заходу» вересень Беседа О.В., Дячук І.І.
5.9. Проведення фестивалю хорової музики Хор-Fest «Східний КАМЕРТОН» 20 жовтня Торба А.В., Яворська М.В.

5.10. Проведення Дня поминання польських офіцерів листопад Козенко О.М., Грановська Л.Г.,
Дячук І.І.

5.11. Проведення обласного відкритого фестивалю нової української пісні листопад Торба А.В., Железовська Л.А
5.12. Обласна відкрита науково-практична студентська конференція «Українська музична культура очима молоді: 

теоретичний, історичний і педагогічний аспекти»

10 грудня Торба А.В., Яворська М.В

5.13. Гастрольні театральні виступи на території України в рамках реалізації мистецької акції «Зі Сходу на Захід – 
мистецтво єднає серця»

протягом року Румега Л.А., Дорофєєв С.В.

5.14. гастрольні музичні виступи на території України в рамках реалізації мистецької акції «Зі Сходу на Захід  – 
мистецтво єднає серця»

протягом року Румега Л.А., Шаповалов І.В.

5.15. Підготовка та участь у Міжнародному туристичному салоні «Україна» – UITM’ та UITT 2022 за підтримки 
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (м. Київ)

І, ІІ півріччя Адамчук А.О.,
Петрова П.Б., Сидорчук В.П.
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6. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ТА КАДРОВА РОБОТА
6.1. Виїзний моніторинг роботи публічних бібліотек:  

- КЗ «Публічна бібліотека» Новоайдарської селищної ради

- КЗ «Сватівська публічна бібліотека імені Т. Полякова» Сватівської міської ради

- КЗ «Марківська публічна бібліотека» Марківської селищної ради

квітень, 
червень, вересень

Румега Л.А., Моісєєва С.А.

6.2. Вжиття заходів щодо прийняття у власність територіальних громад області пам’яток історії та 
монументального мистецтва, що розташовані на відповідній території (пункт 7 протокольних доручень за 
підсумками наради за участі керівників обласної державної адміністрації та ГУНП в Луганській області від 
27 серпня 2021 року)

01 червня Виборний В.Ю., Шпак С.В.

6.3. Проведення організаційних заходів щодо утворення Регіональної координаційної ради з питань сприяння 
розвитку та функціонуванню української мови як державної в Луганській області

протягом
ІІІ квартал

Фоменко Д.О.   

6.4. Розробка, проведення юридичної експертизи, погодження та забезпечення подання на державну реєстрацію 
нормативно-правового акта управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації: 
наказу про внесення змін до наказу Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної 
державної адміністрації від 01 березня 2016 року № 29-СЄВ «Про затвердження Положення про обласний 
огляд-конкурс індивідуальної виконавської майстерності «Мистецтво і діти» серед учнів шкіл естетичного 
виховання»     -

 Протягом І кварталу 2022 року

протягом
І кварталу

Фоменко Д.О.   

6.5. Розробка проєкту розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації «Про внесення змін до Статуту Луганського обласного козачого кінного театру».

протягом
ІІІ кварталу

Фоменко Д.О.   

6.6. Моніторинг дотримання органами місцевого самоврядування вимог Закону України №1009-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» в частині реорганізації закладів 
культури, що є власністю територіальних громад

1 півріччя
Фоменко Д.О., Румега Л.А., Торба А.В.

Беседа О.В., Кравцова Н.О., 
Моісєєва С.А., Мілованова О.В.,

Железовська Л.А., Дячук І.І.
6.7. Проведення організаційних заходів щодо проведення постійного моніторингу об’єктів культурної спадщини, 

які знаходяться на території області (пункт 4 протокольних доручень за підсумками наради за участі 
керівників обласної державної адміністрації та ГУНП в Луганській області від 27 серпня 2021 року)

до 30 вересня Виборний В.Ю., Шпак С.В.

6.8.. Визначення результатів виконання завдань державними службовцями Управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, які займають посади державної служби категорії 
«Б» і «В»

жовтень Козенко О.М., Виборний В.Ю.,
Румега Л.А., Коломак І.Г.,

Шевченко О.М., Петрова П.Б.
6.9. Затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 

Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації

жовтень Адамчук А.О., Бережна А.С.

6.10. «Стратегії та рішення»: онлайнова обласна школа керівника (для директорів та методистів публічних 
бібліотек регіону) 

листопад Румега Л.А., Моісєєва С.А.

6.11. Організаці я   т а   проведенн я   обласног о   семінар у   музейни х   працівників   н а   платформ і   ZOOM   з а   темо ю :  « Музе й  
як простір гри: сучасні підходи та технології»

листопад Кравцова Н.О., Мілованова О.В.

6.12. Обласна конференція директорів опорних клубних закладів грудень Беседа О.В., Дячук І.І.
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6.13. Випуск друкованого видання про творчий потенціал народної культури грудень Беседа О.В., Дячук І.І.
6.14. Контроль за виконанням Указу Президента України про заходи з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років від 22.01.2016 №17/2016 та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
26.10.2016 №777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 
1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників на період до 2021 року».

протягом року Кравцова Н.О., Румега Л.А.,
Мілованова О.В.

6.15. Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
25.11.2021 № 756 « Про затвердження Регіональної цільової комплексної програми розвитку сфери культури 
на 2022-2025 роки»

протягом року Адамчук А.О.
працівники управління,

керівники обласних закладів культури

6.16. Друкування якісних репертуарних збірок творів композиторів та методичних матеріалів для мистецьких 
шкіл

протягом року Торба А.В., Железовська Л.А.

6.17. Проведення семінарів, майстер-класів  для керівників аматорських колективів різних напрямків мистецтва протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.
6.18. Проведення семінарів-практикумів для директорів, художніх керівників, методистів клубних закладів 

області

протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.

6.19. Проведення фольклорних експедицій спадщини Луганщини протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.
6.20. Проведення для молоді майстер-класів, творчих лабораторій з декоративного мистецтва протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.
6.21. Проведення для народних умільців

майстер-класів, творчих лабораторій, декоративного мистецтва

протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.

6.22. Проведення семінарів-практикумів з організації роботи зі збору, оброблення, формування та моніторингу 
реєстрів елементів нематеріальної культурної спадщини із залученням фахівців

протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.

6.23. Проведення експедицій щодо стану життєздатності елементів нематеріальної культурної  спадщини 
Луганщини

протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.

6.24. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з реалізації Конвенції про охорону нематеріальної 
культурної спадщини в Луганській області

протягом року Беседа О.В., Дячук І.І.

6.25. Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів мистецьких шкіл (конференції, семінари) протягом року Торба А.В., Железовська Л.А.
6.26. Організація заходів щодо підвищення кваліфікації для викладачів мистецьких шкіл (конференції, семінари) протягом року Торба А.В., Железовська Л.А.
6.27. Надання методичної та практичної допомоги мистецьким школам об’єднаних територіальних громад протягом року Торба А.В., Железовська Л.А.
6.28. Супровід та контроль за реалізацією проекту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень гуртожитку 

комунального закладу «Сєвєродонецьке обласне музичне училище імені С.С.Прокоф’єва», бульв. Дружби 
Народів, 33д, м. Сєвєродонецьк» у рамках Надзвичайної кредитної програми відновлення України

протягом року Чертков Р.М.

6.29. Моніторинг стану підготовки та проходження опалювального сезону в закладах культури області протягом року Чертков Р.М.
6.30. Подання, організаційний супровід та контроль проектів щодо участі у конкурсі регіонального розвитку протягом року Чертков Р.М.
6.31 Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів з питань діяльності громадських організацій 

національних меншин на підконтрольній українській владі території Луганської області

протягом року Грановська Л.Г.

6.32. Організація та проведення засідань Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини протягом року Виборний В.Ю., Кравцова Н.О.,
Шпак С.В.

6.33. Розробка меморандумів про співпрацю з відповідними профільними кафедрами з питань туризму закладів 
вищої освіти Луганської області

протягом року Петрова П.Б., Сидорчук В.П.

6.34. Проведення організаційних заходів с територіальними громадами області щодо розробки актуальних протягом року Петрова П.Б., Сидорчук В.П.
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туристичних маршрутів.

6.35. Популяризація внутрішнього туризму та формування позитивного іміджу Луганської області шляхом участі 
у туристичних виставках, форумах.

протягом року Петрова П.Б., Сидорчук В.П.

6.36. Популяризація та інформаційний супровід туристичного потенціалу області. Розміщення інформації про 
туристичний потенціал області на сторінках соціальних мереж

протягом року Петрова П.Б., Сидорчук В.П..

6.37. Забезпечення укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, що розташовані на ториторії 
області (пункт 5 протокольних доручень за підсумками наради за участі керівників обласної державної 
адміністрації та ГУНП в Луганській області від 27 серпня 2021 року)

до 30 грудня Виборний В.Ю., Шпак С.В.

6.38. Забезпечення розроблення та надання облікової документації на об’єкти культурної спадщини, що 
розташовані на підпорядкованій території, для їх включення до Державного реєстру нерухомих памяток 
України (пункт 1 протокольних доручень за підсумками наради за участі керівників обласної державної 
адміністрації та ГУНП в Луганській області від 27 серпня 2021 року)

до 30 грудня Виборний В.Ю., Шпак С.В.

7. ПІДГОТОВКА ПЛАНІВ та ЗВІТІВ
7.1. 1-МШ (зведена) «Звіт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного 

виховання), спеціалізованої школи (школи-інтернату системи Мінкультури»);
до 10 жовтня. Торба А.В.

7.2. №3 – екран (Зведений звіт про використання національного екранного часу, дотримання квоти 
демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних фільмів державною мовою) (Наказ 
Міністерства культури і туризму України від 15.07.2009 № 34) 

щомісяця Торба А.В.

7.3. К-2-рвк(2) (Зведений звіт про наявність та діяльність демонстраторів фільмів за 2021 рік) (Наказ 
міністерства культури і мистецтв України від 13 грудня 2004 № 853) 

щорічно Торба А.В.

7.4. 7-НК «Звіт про діяльність клубного закладу»;

(Наказ Міністерства культури України від 18.06.2019 № 478, зареєстровано в Мін’юсті 11.07.2019 за 
№771/33742)

до 20 лютого Беседа О.В.

7.5. 7-НК (зведена) «Зведений звіт про діяльність клубних закладів», (Наказ Міністерства культури України від 
18.06.2019 № 478, зареєстровано в Мін’юсті 11.07.2019 за №771/33742)

до 20 лютого Беседа О.В.

7.6. 13-НК (річна) «Звіт про діяльність цирку» (адміністративні дані»; до 22 січня Чертков Р.М.

7.7. 11-НК (річна) «Звіт про діяльність парку культури і відпочинку (міського саду) до 26 лютого Чертков Р.М.

7.8. 1-ЕД (річна) «Звіт про використання інструментів електронної демократії органами державної влади та 
місцевого самоврядування»

до 31 березня Чертков Р.М.

7.9. 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування»

Д о 07 лютого Бережна А.С.

7.10. 4-Ф (річна) «Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що міститься в музейних предметах 
(адміністративні дані)

до 20 лютого Кравцова Н.О., Мілованова О.В.

7.11. Зві т   в   Електронні й   систем і   моніторинг у   базово ї   мереж і   публічни х   бібліоте к   Україн и   - ЕСМа Р   ( нака з   МК У   №  
780   ві д  02.10.2015   р .  « Пр о   впровадженн я   Електронног о   моніторинг у   базово ї   мереж і   публічни х   бібліоте к »,   з і  
змінами) 

січень-лютий Румега Л.А., Моісєєва С.А.
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7.12. 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що 
віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму» (Наказ Міністерства культури і туризму від 
05.12.2007 №75, зареєстровано в Мін’юсті 19.12.2007 за №1385/14652)

до 10 лютого Румега Л.А., Моісєєва С.А.

7.13. 1-ПКС (річна) «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини (адміністративні дані)
(Наказ Міністерства культури і туризму від 20.08.2007 №48, зареєстровано в Мін’юсті 05.09.2007 за 
№1031/14298)

до 01 лютого Кравцова Н.О., Шпак С.В.

7.14. «Звіт про діяльність музею» за 2021 рік до 20 лютого Кравцова Н.О., Мілованова О.В.

7.15. К2-рвк(2) (зведена, щомісячна) «Зведений звіт про наявність та діяльність демонстраторів фільмів на 200_ 
рік» (Наказ Міністерства культури від 13.2004 № 853, зареєстровано в Мін’юсті 09.02.2005 за №191/10471)

до 20 січня
шомісяця

Торба А.В., Железовська Л.А.

7.16. №1 «Звіт про мережу церков і релігійних організацій» в термін 
визначений ДЕСС

Козенко О.М.

7.17. №2 «Звіт про забезпеченість церков і релігійних організацій культовими будівлями та приміщеннями, 
пристосованими під молитовні»

в термін 
визначений ДЕСС

Козенко О.М.

7.18. №3 «Звіт про порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації» в термін 
визначений ДЕСС

Козенко О.М.

7.19. №4 «Дані про громадянство та кількість іноземців, які були запрошені в Україну релігійними організаціями 
для богослужбової та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2020 року)

в термін 
визначений ДЕСС

Козенко О.М.

7.20. №5 «Дані про мету в’їзду та кількість іноземців, які були запрошені в Україну релігійними організаціями 
для богослужбової та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2020 року)

в термін 
визначений ДЕСС

Козенко О.М.

7.21. №6 «Дані про конфесійний склад та кількість іноземців, які були запрошені в Україну релігійними 
організаціями для богослужбової та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2020 року)

в термін 
визначений ДЕСС

Козенко О.М.

7.22. Звіт «Щодо моніторингу стану забезпечення захисту прав національних меншин» в термін 
визначений ДЕСС

Грановська Л.Г.

7.23. Відомості про державні підприємства, їх об’єднання, установи, організації та інші юридичні особи, що 
належать до сфери управління органу державної влади) (форма №1 – реєстр (д) (щоквартальний)

до 1 числа місяця 
наступного за 

звітним
кварталом

Чертков Р.М.

7.24. Відомості про нерухоме державне майно (форма №2б(д) (щоквартальний) до 1 числа місяця 
наступного за 

звітним
кварталом

Чертков Р.М.

7.25. Звіт про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках 
Надзвичайної кредитної програми з відновлення України (Міністерство розвитку громад та територій 
України)

щомісяця до 20 
числа

Чертков Р.М.
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7.26. Інформування Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності 

облдержадміністрації про стан впровадження Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення 
України»

щомісяця до 01 
числа

Чертков Р.М.

7.27. Інформація щодо застосування норм законодавства про державну службу в частині засад дисциплінарної 
відповідальності державних службовців обласної та районних державних адміністрацій (щокварталу)

до 03 числа
місяця,

наступного за 
звітним

Бережна А.С.

7.28. Інформація про кількісний склад державних службовців (звіт за формою КСДС) (щокварталу) до 05 числа
місяця,

наступного за 
звітним

Бережна А.С.

7.29. Інформація щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і 
спеціалістів яких віднесені до посад державної служби (форма 1-ПДО) (щорічно)

до 05 січня Бережна А.С.

7.30. Інформація щодо штатної/фактичної чисельності та кількості вакантних посад в управлінні (щомісяця) до 05 числа
місяця,

наступного за 
звітним

Бережна А.С.

7.31. Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних (щомісяця) до 05 числа
місяця,

наступного за 
звітним

Бережна А.С.

7.32. Звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій 
військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час (щорічно)

до 01 лютого Бережна А.С.

7.33. Звіт про чисельність, склад і рух працівників, які займають посади керівників і спеціалістів підприємств, 
установ і організацій галузі культури (щорічно)

до 01 лютого Бережна А.С.

7.34. Підготовка пропозицій до річного плану облдержадміністрації до 15 грудня Виборний В.Ю.
7.35. Підготовка пропозицій до квартального плану облдержадміністрації до 12 числа 

останнього місяця 
кварталу

Виборний В.Ю.

7.36. Підготовка звітів роботи управління (оргвідділ апарату ОДА, Президент України) до 27 числа
щомісяця; до 27 

числа останнього 
місяця кварталу

Виборний В.Ю.

7.37. Підготовка річного плану управління грудень Виборний В.Ю.
7.38. Підготовка тижневих планів щосереди Виборний В.Ю.
7.39. Щорічний звіт голови ОДА (розділ культура) (текст).

Постанова КМУ від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів обласних,  Київської і Севастопольської 
міських державних адміністрацій» (оргвідділ апарату ОДА),

до 21 січня Виборний В.Ю.

7.40. Щорічний звіт голови ОДА (розділ культура) (паспорт області, таблиця).
Постанова КМУ від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів обласних,  Київської і Севастопольської 
міських державних адміністрацій» (оргвідділ апарату ОДА),

до 01 лютого Виборний В.Ю.

7.41. Звіт про перелік прийнятих наказів Управління з основної діяльності (юстиція) щомісяця Фоменко Д.О.



14

1 2 3 4
7.42. Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації щокварталу Фоменко Д.О.
7.43. Річна фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за 2021 

рік (річний)
до 15 січня року, 

наступного за 
звітним

Шевченко О.М.

7.44. Річна фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету за 2021 рік 
(річний)

до 20 січня року, 
наступного за 

звітним

Шевченко О.М.

7.45. Квартальна фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за 
2021 рік (квартальний)

до 15 числа
місяця,

наступного за 
звітним

Шевченко О.М.

7.46. Квартальна фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету за 
2021 рік (квартальний)

до 15 числа
місяця,

наступного за 
звітним періодом

Шевченко О.М.

7.47. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загального фонду (форма№7д) додаток 7 (щомісячний) до 03 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним

Шевченко О.М.

7.48. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціального фонду (форма№7д) додаток 7 (щомісячний) до 03 числа 
місяця, 
наступного за 
звітним

Шевченко О.М.

7.49. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (річний) до 01 березня Шевченко О.М.

7.50. Звіт № 2–ИНВ (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» до 28 лютого Уразовська К.О.

7.51. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів форма № 10-ПОІ (річний) до 01 березня Уразовська К.О.

7.52. Звіт про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг (річний) до 15 лютого Уразовська К.О.

7.53. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних 
осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (квартальний)

протягом 40 
календарних днів, 
що настають за 
останнім 
календарним днем 
звітного кварталу

Уразовська К.О.

7.54. Відомості про нерухоме державне майно (форма №2б(д) (щоквартальний) протягом місяця 
після закінчення 
звітного кварталу, 
що настає за 
звітним

Уразовська К.О.
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7.55. Відомості про державні підприємства, їх об’єднання, установи, організації та інші юридичні особи, що 

належать до сфери управління органу державної влади) (форма №1 – реєстр (д) (щоквартальний)
протягом місяця 
після закінчення 
звітного кварталу, 
що настає за 
звітним

Уразовська К.О.

7.56. Консолідована річна та квартальна фінансова та бюджетна звітність за 2021 рік до 29.01.2022
до 25 числа 
місяця наступного 
за звітним

Коломак І.Г.

7.57. Щомісячна інформація щодо освоєння грошових коштів з бюджетів всіх рівнів, у т. ч. через систему Prozorro, 
обласними закладами культури та Управлінням.
(Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації)

до 05 числа 
місяця наступного 
за звітним

Скороход А.П.

7.58. Щомісячна інформація щодо використання енергоресурсів обласними закладами культури та мистецтв. 
(Департамент фінансів)

до 20 числа 
місяця наступного 
за звітним

Скороход А.П.

7.59. Інформація щодо штатної чисельності станом на 01.01.2022 та 01.07.2022 (Департамент фінансів). до 15 числа
місяця наступного 

за звітним

Скороход А.П.

7.60. Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей 
та міста Києва за 2020 рік. (Департамент фінансів).

лютий Скороход А.П.

7.61. Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей 
та міста Києва на 2022 рік (Департамент фінансів).

лютий - березень. Скороход А.П.

7.62. Розміщення річного плану закупівель  у системі Prozorro протягом 5 днів 
після

затвердження 
плану

Скороход А.П.

7.63. Розміщення звітів про укладені договори у системі Prozorro протягом 3 днів 
після укладання 

договору

Скороход А.П.

      Заступник начальника управління –
      начальник відділу охорони культурної

      спадщини управління культури, 
      національностей, релігій та туризму

      Луганської облдержадміністрації        Володимир ВИБОРНИЙ


