
Додаток 

до регіональної цільової комплексної 

програми «Культура Івано-Франківщини» на 

2022-2026 роки  

 

Перелік заходів, 

обсяги та джерела фінансування регіональної цільової комплексної програми 

 

Замовник: Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. 

Назва Програми: Регіональна цільова комплексна програма «Культура Івано-Франківщини» на 2022-2026 роки. 
 

 

 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати 

 

Роки 

 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Науково-освітня 

діяльність. 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 

органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи, науково-

редакційний  відділ «Звід 

пам’яток історії та культури. 

Івано-Франківська область». 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

4970 4970 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Підвищення авторитету 

та ролі закладів культури в 

суспільстві. 

2022 880 880 //-// - 

2023 990 990 //-// - 

2024 990 990 //-// - 

2025 1050 1050 //-// - 

2026 1060 1060 //-// - 

2. Збереження культурної 

спадщини. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

16550 16550 в межах 

бюджетних 

призначень 

-  

Збереження об'єктів 

культурної спадщини. 

Популяризація об’єктів 

культурної спадщини 

ЮНЕСКО та їх належне 

представлення. 

 

2022 3550 3550 //-// - 

2023 3250 3250 //-// - 

2024 3250 3250 //-// - 

2025 3250 3250 //-// - 

2026 3250 3250 //-// - 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Професійне театральне і 

музичне мистецтво.  

Підтримка 

кінематографії. 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, обласні 

театрально-концертні заклади, 

навчально-методичний центр 

культури і туризму 

Прикарпаття. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

8900 8900 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Розвиток 

професійних театрально-

концертних 

закладів та  колективів. 

Популяризація 

національного 

кінопродукту. 

2022 1700 1700 //-// - 

2023 1800 1800 //-// - 

2024 1800 1800 //-// - 

2025 1800 1800 //-// - 

2026 1800 1800 //-// - 

 

4. Розвиток бібліотечного 

інформаційного 

простору. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

бібліотеки області. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

3950 3950 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Розвиток бібліотечної 

справи. 

 

2022 700 700 //-// - 

2023 700 700 //-// - 

2024 800 800 //-// - 

2025 850 850 //-// - 

2026 900 

 

900 

 

//-// - 

 

5. Музейна діяльність. Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

обласні музеї, місцеві органи 

виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, 

ТГ. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

5500 5500 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Розвиток музейної справи. 

 

2022 1 100 1 100 //-// - 

2023 1 100 1 100 //-// - 

2024 1 100 1 100 //-// - 

2025 1 100 1 100 //-// - 

2026 1 100 1 100 //-// - 

 

6. Нематеріальна культурна 

спадщина. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 

органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи, 

Регіональний центр 

народного мистецтва 

«Гуцульська гражда». 

 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

2050 2050 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Дослідження, збереження 

основних напрямків 

народних традицій, 

фольклору, промислів 

Прикарпаття. 

 

 

 

 

 

 

2022 410 410 //-// - 

2023 410 410 //-// - 

2024 410 410 //-// - 

2025 410 

 

410 

 

//-// - 

2026 410 

 

 

410 

 

 

//-// - 
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7. Міжнародна культурна 

співпраця. 

Підтримка культурних 

зв’язків з українською 

діаспорою. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі заклади 

культури. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

8000 8000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Інтеграція 

української культури у 

світовий культурний 

простір. 

Підтримка українців 

закордону. 

 

 

2022 1600 1600 //-// - 

2023 1600 1600 //-// - 

2024 1600 1600 //-// - 

2025 1600 1600 //-// - 

2026 1600 1600 //-// - 

8. 

 

Комунікаційно-суспільна 

діяльність. 

 

 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 

органи виконавчої влади,  

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

27400 27400 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Забезпечення прозорості 

інформації та громадської 

участі у формуванні 

культурної політики. 2022 4350 4350 //-// - 

2023 5000 5000 //-// - 

2024 5500 5500 //-// - 

2025 6000 6000 //-// - 

2026 6550 6550 //-// - 

9. Зміцнення матеріально-

технічної бази закладів 

культури і мистецтв. 

 

 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

55000 55000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Покращення матеріально-

технічної бази закладів 

культури. Створення 

належних умов для праці та 

творчої діяльності. 
2022 30000 30000 //-// - 

2023 10000 10000 //-// - 

2024 5000 5000 //-// - 

2025 5000 5000 //-// - 

2026 5000 5000 //-// - 

10. 

 

Забезпечення 

енергоефективних 

заходів закладів 

культури. 

 

 

 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

44000 44000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Економія використання 

енергоресурсів, ефективне 

енергозбереження. 

2022 18000 18000 //-// - 

2023 11000 11000 //-// - 

2024 5000 5000 //-// - 

2025 5000 5000 //-// - 

2026 5000 5000 //-// - 

ВСЬОГО: 2022-

2026 

в т. ч. 

176320 176320 в межах 

бюджетних 

призначень 

-  

2022 62290 62290 //-// - 

2023 35850 35850 //-// - 

2024 25450 25450 //-// - 
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 2025 26060 26060 //-// -  
2026 26670 26670 //-// - 

 

Підпрограма 1. Науково-освітня діяльність 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 
 

Очікувані 

результати 
Роки 

 

Всього 

 

в т. ч. за джерелами фінансування: 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Популяризація та 

підняття престижності 

галузевої мистецької 

освіти (участь у 

Всеукраїнських та 

Міжнародних 

конкурсах). 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, місцеві 

органи виконавчої влади та 

органи місцевого 

самоврядування, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

1060 1060 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Підвищення авторитету та 

ролі закладів культури в 

суспільстві. Збільшення 

кількості студентів та учнів у 

мистецьких навчальних 

закладах. 

2022 150 150 -//- - 

2023 200 200 -//- - 

2024 200 200 -//- - 

2025 250 250 -//- - 

2026 260 260 -//- - 

1.2. Забезпечення 

 підготовки та видання 

репертуарних збірок, 

посібників, 

методичних  

розробок, довідкових 

матеріалів з історії та 

культури, буклетів, 

списків пам’яток 

культурної спадщини 

тощо. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

навчально-методичний центр 

культури і туризму  

Прикарпаття. 

2022-2026 рр. 

 

 

 

 

2022-

2026, 

в т. ч. 

3910 3910 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Формування репертуару 

творчих колективів з 

широким відображенням у 

ньому досягнень світової та  

національної культур. 

 

2022 730 730 -//- - 

2023 790 790 -//- - 

2024 790 790 -//- - 

2025 800 800 -//- - 

2026 800 800 -//- - 

 

ВСЬОГО: 

 

2022-

2026, 

в т. ч. 

4970 4970 в межах 

кошторисних 

призначень 

-  

 

 

 

 
2022 880 880 -//- - 

2023 990 990 -//- - 

2024 990 990 -//- - 

2025 1050 1050 -//- - 

2026 1060 1060 -//- - 



Підпрограма 2. Збереження культурної спадщини 
 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати Роки Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1. Здійснення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам’яток (об’єктів) 

культурної спадщини. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

7500 7500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Утримання об’єктів 

культурної спадщини  в 

належному стані. 

2022 1500 1500 //-// - 

2023 1500 1500 //-// - 

2024 1500 1500 //-// - 

2025 1500 1500 //-// - 

2026 1500 1500 //-// - 

2.2. 

 

 

 

 

Здійснення ремонтно-

реставраційних робіт  

об’єктів ЮНЕСКО та їх 

утримання. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 

 

 

 

 

2022-

2026, 

в т. ч. 

7500 7500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Популяризація об’єктів 

культурної спадщини 

ЮНЕСКО та їх належне 

представлення. 

 

 

2022 1500 1500 //-// - 

2023 1500 1500 //-// - 

2024 1500 1500 //-// - 

2025 1500 1500 //-// - 

2026 1500 1500 //-// - 

2.3. Проведення 

паспортизації об’єктів 

культурної спадщини 

місцевого значення 

(археологічних, 

історичних, 

монументального 

мистецтва). 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Виготовлення облікової 

документації на об'єкти 

культурної спадщини. 

 2022 100 100 //-// - 

2023 100 100 //-// - 

2024 100 100 //-// - 

2025 100 100 //-// - 

2026 100 100 //-// - 

2.4. Виготовлення охоронних 

дощок на пам’ятках 

культурної спадщини. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Збереження об'єктів 

культурної спадщини. 

2022 100 100 //-// - 

2023 100 100 //-// - 

2024 100 100 //-// - 

2025 100 100 //-// - 

2026 100 100 //-// - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5. Популяризація об’єктів 

культурної спадщини – 

проведення семінарів-

навчань з питань 

охорони культурної 

спадщини. Видання 

друкованої продукції в 

сфері охорони 

культурної спадщини. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 

обласні підвідомчі 

установи. 

 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

550 550 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Популяризація культурної 

спадщини. 

2022 350 350 //-// - 

2023 50 50 //-// - 

2024 50 50 //-// - 

2025 50 50 //-// - 

2026 50 50 //-// - 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

16550 16550 в межах 

кошторисних 

призначень 

-  

2022 3550 3550 //-// - 

2023 3250 3250 //-// - 

2024 3250 3250 //-// - 

2025 3250 3250 //-// - 

2026 3250 3250 //-// - 

 

Підпрограма 3. Професійне театральне і музичне мистецтво.  Підтримка кінематографії 
 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати 

 

Роки 

 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1. Формування репертуару 

професійних театрально-

концертних колективів з 

широким відображенням   

національної  та світової 

культур. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, обласні 

театрально-концертні заклади. 

 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

5000 5000 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Забезпечить 

підготовку високохудожніх 

концертних програм і вистав, 

з широким відображенням 

національної культури, 

кращих творів зарубіжних 

авторів. 

2022 1000 1000 //-// - 

2023 1000 1000 //-// - 

2024 1000 1000 //-// - 

2025 1000 1000 //-// - 

2026 1000 1000 //-// - 

3.2. 

Здійснення  концертно-

гастрольної діяльності  

професійних театрально-

концертних колективів  в 

межах України та 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, обласні 

театрально-концертні заклади. 

 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

2500 2500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Забезпечить розширення 

географії надання культурних 

послуг населенню, 

презентацію свого 

мистецького продукту в  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

2022 500 500 //-// - 

 

2023 500 500 //-// - 

2024 500 500 //-// - 

2025 500 500 //-// - 

2026 500 500 //-// - 

3.3. Організація показів 

сучасного українського 

кіно. 

Популяризація 

української 

кіноспадщини. 

Проведення 

кінофестивалів, заходів з 

демонстрування дитячих 

фільмів, інше. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

навчально-методичний центр 

культури і туризму 

Прикарпаття. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

1400 1400 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Показ національних фільмів, 

організація та проведення в 

області   заходів щодо 

популяризації національних 

та зарубіжних фільмів.   

Виховання молодого 

покоління  на кращих зразках 

українського та зарубіжного 

різножанрового кіно. 

2022 200 200 //-// - 

2023 300 300 //-// - 

2024 300 300 //-// - 

2025 300 300 //-// - 

2026 300 300 //-// - 

ВСЬОГО: 2022-

2026 

в т. ч. 

8900 8900 в межах 

кошторисних 

призначень 

-  

2022 1700 1700 //-// - 

2023 1800 1800 //-// - 

2024 1800 1800 //-// - 

2025 1800 1800 //-// - 

2026 1800 1800 //-// - 

 

Підпрограма 4. Розвиток бібліотечного інформаційного простору 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати Роки 

 

Всього 

 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1. 

Модернізація бібліотек 

області 

та інформатизація 

бібліотечної діяльності 

(матеріально-технічна 

база, оновлення новітніх 

інформаційних 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

бібліотеки області 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

1050 1050 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Реалізація прав громадян на 

доступ до інформації та знань, 

залучення до культурних 

цінностей, 

забезпечення громадян 

якісними бібліотечними 

послугами. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    2022 200 200 //-// -  

2023 200 200 //-// - 

2024 200 200 //-// - 

2025 200 200 //-// - 

2026 250 250 //-// - 

4.2. Оновлення та 

поповнення фондів 

бібліотек області 

документально-

інформаційними 

ресурсами (література, 

періодичні видання, 

електронні видання та 

мультимедійний 

продукт). 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

бібліотеки області. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

950 950 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Створення багатоаспектних, 

науково-обґрунтованих, 

систематизованих 

класифікацій, що забезпечать 

інформаційні потреби різних 

груп 

користувачів. 

2022 150 150 //-// - 

2023 150 150 //-// - 

2024 200 200 //-// - 

2025 200 200 //-// - 

2026 250 250 //-// - 

4.3. Культурно-

просвітницькі, 

комунікативні заходи 

бібліотечних установ, 

міжбібліотечне 

(в т. ч. міжнародне) 

співробітництво. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

бібліотеки області. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

950 950 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Сприяння розвитку місцевого 

самоврядування, 

громадянського суспільства, 

формування соціокультурного 

простору регіону. 

Створення комунікаційних 

платформ для мешканців 

краю. 

2022 150 150 //-// - 

2023 150 150 //-// - 

2024 200 200 //-// - 

2025 250 250 //-// - 

2026 200 200 //-// - 

4.4. Обласний огляд-конкурс 

на кращу бібліотеку в 

сільській місцевості. 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

бібліотеки області. 

2022-2026 рр. 

 

2022-

2026, 

в т. ч. 

1000 1000 в межах 

кошторисних 

призначень 

- 

 

Стимулювання розвитку та 

модернізації бібліотечних 

установ області, як 

просвітницьких, 

інформаційно-комунікаційних 

платформ для всіх верств та 

соціальних груп мешканців 

краю. 

2022 200 200 //-// - 

2023 200 200 //-// - 

2024 200 200 //-// - 

2025 200 200 //-// - 

2026 200 200 //-// - 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

3950 3950 в межах 

кошторисних 

призначень 

- 

 

 

2022 700 700 //-// - 

2023 700 700 //-// - 

2024 800 800 //-// - 

2025 850 850 //-// - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2026 900 900 //-// -  

 

Підпрограма 5. Музейна діяльність 
 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати 
 

Роки 

 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.1. Здійснення виставкової 

діяльності. Реекспозиція 

музеїв. Виготовлення 

(закупівля) вітрин. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

обласні музеї, місцеві органи 

виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, 

ТГ. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

1100 1100 в межах 

кошторисни

х призначень 

- Посилення діалогу з 

відвідувачами, забезпечення 

ширших пізнавальних 

можливостей. 2022 200 200 //-// - 

2023 200 200 //-// - 

2024 100 100 //-// - 

2025 300 300 //-// - 

2026 300 300 //-// - 

 

5.2. 

Оновлення технічних 

засобів. Впровадження 

програмного 

забезпечення обліку 

фондів. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

обласні музеї, місцеві органи 

виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, 

ТГ. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

1800 1800 в межах 

кошторисни

х призначень 

- Покращення технічних 

засобів, забезпечення 

збереження музейних 

предметів. 2022 400 400 //-// - 

2023 400 400 //-// - 

2024 100 100 //-// - 

2025 500 500 //-// - 

2026 400 400 //-// - 

5.3. Розробка та 

популяризація історико-

краєзнавчих маршрутів. 

Картографування музеїв 

області. Поширення 

віртуальних турів. 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

обласні музеї, місцеві органи 

виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, 

ТГ. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

400 400 в межах 

кошторисни

х призначень 

- Задоволення культурних 

потреб усіх верств населення, 

популяризація музеїв. 

2022 100 100 //-// - 

2023 200 200 //-// - 

2024 - - //-// - 

2025 50 50 //-// - 

2026 50 50 //-// - 

5.4. 

 

 

 

 

Закупівля експонатів. 

Реставрація експонатів із 

фондових збірок музеїв 

області. 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

обласні музеї, місцеві органи 

виконавчої влади, органи  

2022-2026 рр. 

 

 

 

 

2022-

2026, 

в т. ч., 

850 850 в межах 

кошторисни

х призначень 

- Збереження культурних 

надбань. 

 

 

 
2022 300 300 //-// - 

2023 200 200 //-// - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  місцевого самоврядування, 

ТГ. 

 2024 50 50 //-// -  

2025 50 50 //-// - 

2026 250 250 //-// - 

5.5. Проведення наукових 

експедицій, конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. Підготовка та 

видання друкованих 

матеріалів з питань 

музейної справи. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

обласні музеї, місцеві органи 

виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, 

ТГ. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

1350 1350 в межах 

кошторисни

х призначень 

- Розвиток музейної галузі. 

2022 100 100 //-// - 

2023 100 100 //-// - 

2024 850 850 //-// - 

2025 200 200 //-// - 

2026 100 100 //-// - 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

5500 5500 в межах 

кошторисни

х призначень 

-  

2022 1 100 1 100 //-// - 

2023 1 100 1 100 //-// - 

2024 1 100 1 100 //-// - 

2025 1 100 1 100 //-// - 

2026 1 100 1 100 //-// - 

 

Підпрограма 6. Нематеріальна культурна спадщина 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

фінансування: 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.1. 

 

 

  

Створення єдиної 

інтегрованої електронної 

бази даних  щодо питань 

культурно-просвітницької 

діяльності аматорських 

колективів, фольклору та 

етнографії із залученням  

відео- та фотоматеріалів. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

навчально-методичний 

центр культури і туризму 

Прикарпаття (далі – 

НМЦКІТП). 

2022-2026 рр. 

 

 

 

 

 

 

2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Вивчення, координація  

процесів культурного 

розвитку, збереження і 

розвиток народної творчості 

та аматорського мистецтва із 

залученням відео та 

фотоматеріалів. 

2022 100 100 -//- - 

2023 100 100 -//- - 

2024 100 100 -//- - 

2025 100 100 -//- - 

2026 100 100 -//- -  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.2. Розвиток та популяризація 

народних художніх 

промислів на базі 

Регіонального центру 

народного мистецтва 

«Гуцульська гражда» 

(с. Яворів,  

Косівський р-н). 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

НМЦКІТП, Регіональний  

центр народного 

мистецтва «Гуцульська 

гражда». 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Проведення мистецьких 

заходів (виставки, семінари, 

конференції, пленери, 

майстер-класи). 2022 100 100 - - 

2023 100 100 - - 

2024 100 100 - - 

2025 100 100 - - 

2026 100 100 - - 

6.3. Сприяння відродженню 

осередків традиційних 

художніх ремесел і 

промислів. Підтримка 

майстрів народного 

мистецтва та народних 

художніх промислів. 

Проведення фольклорно-

етнографічних експедицій, 

творчих лабораторій. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

НМЦКІТП. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

250 250 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Дослідження, вивчення, 

збереження основних 

напрямків народних художніх 

промислів на Прикарпатті 

(запис на цифрових носіях). 

Покращення рівня 

майстерності та умов праці 

народних майстрів. 

2022 50 50 -//- - 

2023 50 50 -//- - 

2024 50 50 -//- - 

2025 50 50 -//- - 

2026 50 50 -//- - 

6.4. Сприяння розробці та 

популяризації 

туристичних та 

етнокультурних проєктів з 

використанням 

нематеріальної спадщини. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

НМЦКІТП. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

300 300 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Розвиток етнотуризму. 

2022 60 60 -//- - 

2023 60 60 -//- - 

2024 60 60 -//- - 

2025 60 60 -//- - 

2026 60 60 -//- - 

6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння 

функціонуванню клубних 

закладів області, 

аматорських колективів та 

окремих виконавців 

(зокрема із званням 

«народний» та 

«зразковий»). 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, 

НМЦКІТП. 

2022-2026 рр. 

 

 

 

 

 

 

2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Покращення виконавської та 

професійної майстерності 

аматорських колективів 

області. 

 

 

 

 

2022 100 100 -//- - 

2023 100 100 -//- - 

2024 100 100 -//- - 

2025 100 100 -//- - 

2026 100 100 -//- - 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

 

2050 2050 в межах 

кошторисних 

призначень 

-  
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 2022 410 410 -//-   

2023 410 410 -//-   

2024 410 410 -//- -  

2025 410 410 -//- - 

2026 410 410 -//- - 

 

Підпрограма 7. Міжнародна культурна співпраця. Підтримка культурних зв’язків з українською діаспорою 
 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати 

 

Роки 

 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.1. Презентація культури 

області за кордоном. 

Проведення мистецьких 

заходів за участю 

закордонних мистецьких 

колективів. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

5000 5000 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Популяризація   культурних 

надбань Івано-Франківщини. 

Поглиблення співпраці у 

сфері культури з 

міжнародними 

організаціями. Здійснення 

міжнародного культурного 

обміну. 

2022 1000 1000 //-// - 

2023 1000 1000 //-// - 

2024 1000 1000 //-// - 

2025 1000 1000 //-// - 

2026 1000 1000 //-// - 

7.2. Вивчення та адаптація 

міжнародного культурного 

досвіду. Підтримка участі 

працівників сфери культури 

та митців області у 

міжнародних 

семінарах, конференціях, 

проєктах, інше. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Впровадження передового 

міжнародного досвіду у 

діяльність культурно-

мистецьких закладів, 

підвищення ефективності 

діяльності 

закладів культури області. 

 

2022 100 100 //-// - 

2023 100 100 //-// - 

2024 100 100 //-// - 

2025 100 100 //-// - 

2026 100 100 //-// - 

7.3. Налагодження та 

підтримка культурних 

зв’язків з українською 

діаспорою. 

Реалізація спільних творчих 

проєктів з українцями із за 

кордону. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

2500 2500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Задоволення національно-

культурних 

потреб українців за кордоном, 

зміцнення зв’язків української 

діаспори з їх історичною 

Батьківщиною. 

 

 

 

2022 500 500 //-// - 

2023 500 500 //-// - 

2024 500 500 //-// - 

2025 500 500 //-// - 

2026 500 500 //-// - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

8000 8000 в межах 

кошторисних 

призначень 

-  

2022 1600 1600 //-// - 

2023 1600 1600 //-// - 

2024 1600 1600 //-// - 

2025 1600 1600 //-// - 

2026 1600 1600 //-// - 

 

Підпрограма 8. Комунікаційно-суспільна діяльність 

 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу 

 

Виконавець 

 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

фінансування: 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.1. Підтримка творчих спілок, 

державних і недержавних 

організацій у проведенні 

культурно-мистецьких 

заходів. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ,  

обласні підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Підтримка як державних, так і 

недержавних ініціатив, що 

сприяють формуванню та 

просуванню культурно-

мистецького іміджу області. 

 

 

 

2022 100 100 -//- - 

2023 100 100 -//- - 

2024 100 100 -//- - 

2025 100 100 -//- - 

2026 100 100 -//- - 

8.2. Реалізація заходів, 

спрямованих на створення 

та популяризацію 

українського 

національного 

мистецького продукту. 

Випуск культурно-

мистецьких програм та 

проєктів в засобах масової 

інформації. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

450 450 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Підтримка промоції 

національної культури через 

засоби масової інформації. 

Підвищення мотивації 

громадян, особливо молоді, 

до збереження традицій 

регіону, участі у культурно-

мистецькому житті області, 

пошуку власної самобутності. 

2022 50 50 -//- - 

2023 100 100 -//- - 

2024 100 100 -//- - 

2025 100 100 -//- - 

2026 100 100 -//- - 

8.3. Проведення заходів та 

реалізація проєктів з 

метою популяризації 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

950 950 в межах 

кошторисних 

призначень 

- Забезпечення всебічного 

розвитку функціонування та 

популяризації української  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 української мови місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи. 

 2024 500 500 //-// - мови. 

2022 100 100 -//- - 

2023 200 200 -//- - 

2024 200 200 -//- - 

2025 200 200 -//- - 

2026 250 250 -//- - 
8.4. Організація та проведення 

культурно-мистецьких 

заходів, творчих проектів, 

семінарів, конференцій, 

тематичних круглих 

столів, форумів з питань 

розвитку культури і 

мистецтва області. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

25000 25000 в межах 
кошторисних 

призначень 

- Пошук нових змістовних 

форм роботи закладів 

культури, обмін науковими 

дослідженнями у сфері 

культури. Збереження 

народних мистецьких 

традицій, вільної і 

різноманітної мистецької 

творчості. 

2022 4000 4000 -//- - 

2023 4500 4500 -//- - 

2024 5000 5000 -//- - 

2025 5500 5500 -//- - 

2026 6000 6000 -//- - 

8.5. Здійснення гастрольно-

концертної діяльності 

закладів культури області в 

межах України та за 

кордоном. Забезпечення 

участі творчих колективів та 

майстрів у Міжнародних та 

Всеукраїнських фестивалях 

і конкурсах, інше. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

500 500 в межах 
кошторисних 

призначень 

- Надання різноманітних 

культурних послуг 

населенню, особливо 

сільському, налагодження 

співпраці із зарубіжними 

мистецькими закладами та 

колективами, презентація 

культурних надбань 

Івано-Франківщини. 

2022 100 100 -//- - 

2023 100 100 -//- - 

2024 100 100 -//- - 

2025 100 100 -//- - 

2026 100 100 -//- - 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

27400 27400 в межах 
кошторисних 

призначень 

-  

2022 4350 4350 -//- - 

2023 5000 5000 -//- - 

2024 5500 5500 -//- - 

2025 6000 6000 -//- - 

2026 6550 6550 -//- - 

 

 

 

 



Підпрограма 9. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв 
 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати 

 

Роки 

 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.1. Зміцнення матеріально-

технічної бази та 

проведення капітальних і 

поточних ремонтів 

закладів культури області 

(придбання автобусів, 

музичних інструментів, 

звукового, світлового та 

сценічного обладнання, 

пошиття та придбання 

сценічних костюмів, 

ремонт сцени, придбання 

та реконструкція крісел, 

встановлення, заміна 

систем опалення та інше). 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі 

установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

55000 55000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Покращення 

матеріально-технічної 

бази закладів культури. 

Створення належних 

умов для праці та 

творчої діяльності. 

2022 30000 30000 //-// - 

2023 10000 10000 //-// - 

2024 5000 5000 //-// - 

2025 5000 5000 //-// - 

2026 5000 5000 //-// - 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

55000 55000 в межах 

бюджетних 

призначень 

-  

 

 

 

 

 

2022 30000 30000 //-// - 

2023 10000 10000 //-// - 

2024 5000 5000 //-// - 

2025 5000 5000 //-// - 

2026 5000 5000 //-// - 

 

 

 

 

 

 

 



Підпрограма 10. Забезпечення енергоефективних заходів закладів культури 

 

№ з/п 

 

Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Очікувані 

результати 

 

Роки 

 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.1. Придбання та 

встановлення котлів на 

твердому паливі 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

7000 7000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Економія використання газу. 

2022 2000 2000 //-// - 

2023 2000 2000 //-// - 

2024 1000 1000 //-// - 

2025 1000 1000 //-// - 

2026 1000 1000 //-// - 

10.2. Заміна вікон та  дверей. Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т. ч. 

11000 11000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Збереження тепла та економія 

використання енергоресурсів. 

2022 5000 5000 //-// - 

2023 3000 3000 //-// - 

2024 1000 1000 //-// - 

2025 1000 1000 //-// - 

2026 1000 1000 //-// - 

 

10.3. 
Реконструкція, ремонт 

та заміна  систем 

опалення. 

 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі установи. 

2022-2026 рр. 2022-

2026 

в т. ч. 

21000 21000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Продовження ресурсу систем 

обладнання, збільшення 

ефективності її роботи, що 

призведе до зменшення та 

більш раціонального 

використання енергоресурсів. 

 

2022 10000 10000 //-// - 

2023 5000 5000 //-// - 

2024 2000 2000 //-// - 

2025 2000 2000 //-// - 

2026 2000 2000 //-// - 

10.4. Утеплення фасадів та 

горищ. 

Управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, ТГ, обласні 

підвідомчі 

установи. 

 

2022-2026 рр. 2022-

2026, 

в т.ч. 

5000 5000 в межах 

бюджетних 

призначень 

- Збереження тепла та економія 

використання енергоресурсів. 

 

2022 1000 1000 //-// - 

2023 1000 1000 //-// - 

2024 1000 1000 //-// - 

2025 1000 1000 //-// - 

2026 1000 1000 //-// - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЬОГО: 2022-

2026, 

в т. ч. 

44000 44000 в межах 

бюджетних 

призначень 

-  

2022 18000 18000 //-// - 

2023 11000 11000 //-// - 

2024 5000 5000 //-// - 

2025 5000 5000 //-// - 

2026 5000 5000 //-// - 

 

 

 

 

Замовник Програми: 

 

управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації                    В. Федорак  _______________

  

 

Керівник Програми: 

 

заступник голови 

облдержадміністрації                      Б. Футерко  _______________ 

 

 
 


