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ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання у 2020 році рішення гояови обласної ради 
від 16 березня 2018 року № 859 «Про програму розвитку культури Рівненської області на період до 2022 року

№

з/п

Зміст заходу Термін

виконання

Інформація про хід виконання Висновки 
(виконано, у 
стадії 
виконання, 
не виконано)

Пропозиції

(зняти 3 
контролю,

продовжити
контроль)

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1.Модернізація матеріально-технічної бази обласних закладів культури і мистецтва

1.1 Ремонтно-реставраційні роботи 
пам’ятки архітектури національного 
значення Гімназія 1839 року» 
(комунальний заклад «Рівненський 
обласний краєзнавчий музей» 
Рівненської обласної ради)

2018-
2022

За кошти обласного бюджету проведено ремонт 
приміщення фондів музею на суму 100,0 тис.грн.

не виконано продовжити
контроль

1.2 Ремонтно-реставраційні роботи на 
об’єктах - пам’ятках Державного 
історико-культурного заповідника 
м. Дубно

2018-
2022

3 обласного бюджету кошти не виділялись.

Виконано поточні роботи об’єктів Державного історико- 
культурного заповідника м. Дубно (Надбрамний корпус, 
будівлі міста) за кошти заповідника (532 тис. грн.).

виконано
частково

продовжити
контроль

1.3 Ремонтно-реставраційні роботи на 
пам’ятці архітектури національного 
значення XVI ст. «Башта Луцька» та 
благоустрій її території (Музей книги 
та друкарства комунального закладу 
«Державний історико-культурний 
заповідник м. Острога» Рівненської

2018-
2022

Проведено: реставрацію пам’ятки архітектури 
національного значення -  Вежа Мурована XIV ст. 
охоронний №602/1 (комплекс замку князів Острозьких) по 
вул. Академічній, 5а у м. Острог Рівненської області 
(протиаварійні роботи -  ремонт покрівлі) за кошти 
обласного бюджету - 575,0 тис. грн.); реставрацію пам’ятки

виконано продовжити
контроль
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обласної ради) архітектури, національного значення -  мала архітектурна 
форма (Піч Мурована XVII ст.)» охоронний номер 1511 -Н 
на вул. Містечко, 43 б в с. Межиріч Острозького району, 
Рівненської області (протиаварійні роботи -  ремонт покрівлі 
(кошти обласного бюджету 145,0 тис. грн.);поточні 
ремонтні роботи в експозиційних та виставкових залах 
Музею книги та друкарства (Башта Луцька), (кошти 
заповідника 36,5 тис. грн.);поточні ремонтні роботи та 
гідроізоляці. фрагменту фундаменту краєзнавчого музею 
(Вежа Мурована) (кошти заповідника 4,2 тис. грн.); поточні 
ремонтні роботи систем автоматичної протипожежної 
сигналізації в музеях заповідника (кошти заповідника 24,4 
тис. грн.);поточні ремонтні роботи систем блискавкозахисту 
в музеях заповідника (кошти заповідника 17,0 тис. 
грн.);поточні ремонтні роботи систем сигналізації в музеях 
заповідника (кошти заповідника 16,0 тис. грн.); 
альпіністські роботи із захисту пам’яток заповідника від 
рослинності (кошти заповідника 12,7 тис. грн.).

1.4 Виготовлення та корегування 
науково-проектної, проектно- 
кошторисної документації для 
проведення консервації, ремонту, 
реставрації, реабілітації, музеєфікації 
пам’яток місцевого та національного 
значення міст Дубно, Острога

2018-
2022

Кошти з обласного бюджету не виділялися.
За кошти отримані від платної діяльності заповідників 
виготовлено та здійснена експертиза проектно-кошторисної 
документації на ремонтно-реставраційні роботи 
(протиаварійні роботи -  ремонт контрфорсів) пам’ятки 
архітектури національного значення -  Вежа Мурована 
ХІУст.» охоронний №602/1 (комплекс замку князів 
Острозьких) по вул. Академічній, 5а у м. Острог .(18,9 тис. 
грн.).
Корегування проектно-кошторисної документації 
«Реставрація Державного історико-культурного заповідника 
м. Дубно (влаштування системи опалення та котельні на 
твердому паливі Надбрамного корпусу) по вул. Замковій 7а, 
у м. Дубно, Рівненської області»
(36 тис. грн.).

виконано
частково

продовжити
контроль



1.5 Виготовлення та корегування 
проектно-кошторисної документації 
на проведення капітальних ремонтів 
приміщень обласних академічних 
театрів

2018-
2022

Коштів не виділялись. Роботи не проводились не
виконано

продовжити
контроль

1.8 Пошиття одягу сцени, театральної 
завіси, оновлення світло- та 
звукоапаратури комунального закладу 
„Рівненський академічний обласний 
театр ляльок” Рівненської обласної 
ради

2018-
2022

У 2020 кошти на виділялись. 
Виконано частково у попередні роки

виконано
частково

ЗНЯТИ 3

контролю

1.9 Реставрація захисних вітражів, ремонт 
фасаду, оцінка стану та виконання 
робіт з підсилення фундаменту залу 
камерної та органної музики 
комунального закладу «Рівненська 
обласна філармонія» Рівненської 
обласної ради (пам’ятка архітектури 
місцевого значення)

2018-
2022

У 2020 кошти не виділялися.

В 2018 році був виготовлений робочий проект на 
реставраційні роботи вікон головного залу будівлі Залу 
камерної та органної музики за кошти отримані від платної 
діяльності в сумі 27400 грн. Інші роботи не виконувались у 
зв’язку з відсутністю фінансування.

не виконано продовжити
контроль

1.10 Придбання крісел в зал камерної та 
органної музики комунального 
закладу «Рівненська обласна 
філармонія» Рівненської обласної 
ради

2020 Кошти не виділялися. не виконано ЗНЯТИ 3
контролю

1.12 Придбання та виготовлення сучасного 
експозиційного обладнання і 
обладнання для зберігання фондів 
обласних установ культури

2018-
2022

Кошти не виділялись не виконано продовжити
контроль

1.13 Придбання автотранспорту для 
обласних установ культури і 
мистецтва

2018-
2020

Кошти не виділялись. не виконано ЗНЯТИ 3
контролю

1.14 Продовження ремонтних робіт 3 
реконструкції приміщення 
комунального закладу «Рівненська 
обласна універсальна наукова 
бібліотека» Рівненської обласної ради

2018-
2022

Кошти не виділялись, ремонт не завершений.
не виконано

продовжити
контроль



1.15 Придбання сучасних бібліотечних 
меблів та бібліотечного обладнання 
для обласних бібліотек

Для обласної універсальної наукової бібліотеки придбано 
інформаційний кіоск на суму 45,0 тис. грн.

виконано
частково

продовжити
контроль

1.16 Оновлення комп’ютерного парку, 
мультимедійного обладнання і 
обладнання для штрих-кодування 
фонду обласних бібліотек

2018-
2022

Для обласної універсальної наукової бібліотеки придбано 
4 комплекти комп’ютерної техніки на суму 40,0 тис. грн.,

виконано
частково

продовжити
контроль

II. ТЕАТРАЛЬНЕ І МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

2.1 Підтримка гастрольної діяльності 
обласних мистецьких установ

2018-
2022

Кошти не виділялись. За кошти отримані від платної 
діяльності академічний обласний театр ляльок здійснив 
гастролі до м. Херсон з виставою «Міша і Маша», обласний 
академічний муздрамтеатр побував на гастролях в 
м.Тернопіль. колективи обласної філармонії гастролювали у 
м. Луцьк, м. Житомир, м. Вінниця, м. Маріуполь та 
Київську область. Проект «Музика в замку» охопив: 
м. Кременець, м. Збараж, 
смт. Вишнивець Тернопільської обл.
Золочів, Олеськ, Підгорецьк Львівської обл.

виконано
частково

продовжити
контроль

2.2 Призначення стипендій голови 
облдержадміністрації та голови 
обласної ради провідним діячам, 
ветеранам і пенсіонерам культури та 
мистецтва

2018-
2022

Щомісяця здійснювалася виплата стипендій голови 
облдержадміністрації та голови обласної ради 10 провідним 
діячам, ветеранам і пенсіонерам культури та мистецтва по 
500 грн. Використано кошти в сумі 74,5 тис.грн.

виконано продовжити
контроль

2.3 Присудження премій в галузі 
літератури, охорони культурної 
спадщини, музичного і 
образотворчого мистецтва

2018-
2022

Присуджено 6 обласних премій: за збереження культурної 
спадщини імені Ігоря Свєшнікова, літературна премія імені 
Світочів, за збереження нематеріальної культурної 
спадщини імені Ганни Леончук, мистецька премія імені 
Германа Жуковського, в галузі образотворчого мистецтва 
імені Ніла Хасевича. У 2020 році засновано обласну премію 
в галузі народного хорового мистецтва імені Федора 
Г ощука.

виконано продовжити
контроль

3.1 Постановка нових театральних вистав 
та концертних програм

2018-
2022

Обласним театром ляльок здійснено постановку 5 вистав, їх 
прем’єра відбулась: 2 лютого 2020 р. -«Дуже невихований 
кіт», 30 серпня - «Равлинка та її хатинка», у листопаді - 
«Смачна історія», «Казка з чарівно скрині», та «Не їжачок»

виконано продовжити
контроль



та «Новий рік- це Я». У муздрамтеатрі -  3 прем’єрні 
вистави: «Та не однаково мені», «Наташкіна мрія» та 
«Зелена Борода». У обласній філармонії створено 15 нових 
концертних програм: «Fiesta Latina», «Для Вас з Любов’ю», 
«Кіноорганум», «Смичком по клавішах», Стабат матер», 
«Радуйся Маріє», «Танго останньої надії», «Чарівні звуки 
гобоя», « Доки ти живеш -  кохай», «Паризькі зустрічі», 
«Вечір французької музики», «Народжені вітром», «Юні 
генії», «Сторінки світової класики», комічна опера 
«Служниця-Пані».

3.2 Надання грантів голови 
облдержадміністрації та голови 
обласної ради для створення і 
реалізації творчих проектів у галузі 
літератури, театрального, музичного, 
образотворчого мистецтва, 
хореографії, народного мистецтва, 
кінематографії

2018-
2022

Надано 4 гранти голови облдержадміністрації та голови 
обласної ради для створення і реалізації творчих проектів на 
суму 100 тисяч гривень.

виконано продовжити
контроль

3.3 Участь обласних мистецьких 
колективів у міжнародних та 
всеукраїнських фестивалях і 
конкурсах

2018
2022

Академічний обласний театр ляльок брав участь у V 
Міжнародному фестивалі театрів ляльок «І люди, і ляльки -  
2020». Фестиваль відбувся у м. Львові в режимі онлайн. 
Обласна філармонія взяла участь у XX Міжнародному 
фестивалі сучасної імпровізаційної музики «JAZZ BEZ».

виконано продовжити
контроль

III. РОЗВИТОК АМАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
4.1 Організація і проведення культурно- 

мистецьких заходів міжнародного, 
всеукраїнського та місцевого значення 
(фестивалі, виставки, концертні 
програми, свята, літературні та 
мистецькі конкурси, конференції 
тощо)

2018-
2022

Заклади культури і мистецтва здійснювали заходи 
адаптовані під сучасні реалії карантинних обмежень. На 
сторінках у соціальних мережах пропонувалися театральні 
вистави, концерти, віртуальні виставки та лекції, майстер- 
класи, онлайн-зустрічі та інші інтерактивні проекти в 
режимі он-лайн. Запроваджено #Культурний_карантин від 
Рівненського обласного центру народної творчості в мережі 
Фейсбук.. Взяли участь у челенджі #музикаЕТНКО від 
зразкового колективу «Веретенце». Організовано онлайн 
майстер клас з вишивки технікою «верхоплут» від 
вишивальниці Гончрової Юлії.
Загалом обласним центром народної творчості проведено 4

виконано продовжити
контроль



фестивалі, 24 виставки, 4 свята та 2 літературно-мистецьких 
конкурси, 1 конференція. Серед таких заходів: обласний 
етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, 
брати мої...», на який надіслано 156 робіт у жанрах 
«Декоративно-прикладне мистецтво» та «Образотворче 
мистецтво», визначено 10 переможців. Обласний конкурс 
читців-аматорів «Кобзарева струна не вмирає», в якому 
взяли участь 45 читців з 15 районів Рівненщини, визначено 
16 переможців у 4 номінаціях. Обласний огляд-конкурс 
серед учнів та вчителів шкіл естетичного виховання, 
проведено у 9 школах Рівненської області, визначено 104 
переможці у різних номінаціях. Обласною філармонією 
проведено традиційні фестивалі «Органний собор», «Жива 
музика органу». Започатковано онлайн фестиваль-конкурс 
«Нове Виконавство». В області Реалізовано проекти 
«Бортництво Полісся: Архаїчна традиція у сучасному 
вимірі», «Рівненщина Різдвяна»; фестиваль «Енергія 
мистецтва» Епе^АгіЕезІ у м. Вараш, Міжнародний джазовий 
фестиваль «АЯТ JAZZ», «Укротека в замку», літературний 
проект «Поезія під столітнім дахом» та інш. Рівне стало 
одним із 6 міст України та Польщі, де пройшов XX 
Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики 
«JAZZ ВЕг».

4.2 Проведення культурно- 
просвітницьких та літературно- 
мистецьких заходів з відзначення 
державних свят, важливих пам’ятних 
подій, ювілейних дат

2018-
2022

Відбулось ряд заходів з нагоди відзначення державних свят: 
День пам’яті та примирення, День Конституції, День 
Державного Прапора України, День Незалежності України. 
Заходів приурочених Дню Героїв Небесної Сотні, до річниці 
визволення м. Рівне, Дню вшанування учасників бойових 
дій на територіях інших держав, Міжнародному Дню рідної 
мови, заходи по вшануванню пам’яті загиблих героїв у бою 
1944 року в урочищі Гурби Здолбунівського району, 369 ої 
річниці Берестецької битви. Свято української писемності і 
Першокниги «Пересопницьке Євангеліє», приурочене

виконано продовжити
контроль



річниці перепоховання Т.Шевченка та Дню слов’янської 
писемності і культури та інш.
У «Літературному музеї Уласа Самчука» відбулись заходи 
приурочені пам’яті Уласа Самчука до 115 річчя від Дня 
народження;115 річниці від дня народження Ніла Хасевича, 
обласні урочистості з нагоди річниці від дня народження 
Т.Г.Шевченка; заходи приурочені роковинам початку 
депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Шдляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини 
у 1944-1951 роках та 100 річчю Варшавської битви. Заходи з 
нагоди 76-річниці визволення України від нацистських 
загарбників. Ряд заходів з відзначення Дня Гідності та 
Свободи, Дня захисника України, Дня українського 
козацтва, Дня УПА, заходи приурочені вшануванню пам’яті 
жертв Голодоморів, та інш.

4.3 Сприяння участі кращих аматорських 
колективів, окремих виконавців у 
всеукраїнських, міжнародних 
фестивалях і конкурсах

2018-
2022

У Міжнародних конкурсах, які проводилися онлайн взяли 
участь 91 колектив та 90 окремих виконавців. Всеукраїнські 
конкурси -  54 колективи та 203 окремі виконавці. 
Регіональні та обласні конкурси -  2 колектив та 112 
окремих виконавців, 60% яких стали переможцями 
конкурсів серед колективів мистецьких шкіл.
Народний аматорський театр Острозького районного 
будинку культури брав участь у XXV Всеукраїнському 
фестивалі театрального мистецтва «Від Гіпаніса до 
Борисфена» в м. Очаків, де здобув перемогу у номінації 
«Дорослі театри» серед 18 театрів, а актриса театру 
отримала диплом «За кращу жіночу роль».

виконано продовжити
контроль

4.4 Створення віртуального методичного 
кабінету «Школа клубної 
майстерності»

2018-
2022

Роботи не проводилися. Дана тема знаходиться в стадії 
підготовки і буде завершена в 2022 році.

не виконано продовжити
контроль

4.5 Організація та проведення навчальних 
семінарів-практикумів, творчих 
змагань, конкурсів професійної 
майстерності

2018-
2022

Обласним центром народної творчості у 2020 році було 
проведено 18 семінарів-практикумів.

виконано продовжити
контроль



5.2 Виявлення та просування елементів 
нематеріальної культурної спадщини 
Рівненщини до Національного реєстру 
і Репрезентативного списку 
нематеріальної культурної спадщини 
ЮНЕСКО

2018-
2022

Створено обласний список елементів нематеріальної 
культурної спадщини Рівненщини до якого внесені 5 
лементів: «Традиція серпанкового ткацтва у селі Крупове 
Дубровицького району Рівненської області», «Традиція 
обряду «Водіння Куста» у селі Сварицевичі Дубровицького 
району Рівненської області», «Поліська дудка-викрутка: 
традиції виготовлення та гри»; «Поліський солоспів -  
індивідуальне виконавство кращих сільських етнофорів»; 
«Бортництво». 2 елементів занесені до Національного 
переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 
(«Бортництво» та «Водіння Куста»)
Реалізовано проекти «Бортництво Полісся: Архаїчна 
традиція у сучасному вимірі».
На звернення Українського центру культурних досліджень 
управлінням культури і туризму облдержадміністрації 
проведено моніторинг і підготовлено аналітичні матеріали 
заходів по збереженню елементів нематеріальної культурної 
спадщини Рівненщини, внесених до Національного переліку 
України:«Бортництво» (Житомирська і Рівненська область); 
«Традиція обряду «Водіння Куста» у селі Сварицевичі 
Дубровицького району Рівненської області»
Підготовлено та подано в МКІТ звіт щодо стану реалізації в 
Україні положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону 
нематеріальної культурної спадщини у 2020 році

виконано продовжити
контроль

5.3 Організація комплексних експедицій з 
дослідження традиційної народної 
культури Рівненщини

2018-
2022

Обласним центром народної творчості здійснено 2 
експедиційних дослідження традиційної культури 
Рівенщини: Березнівського і Корецького районів.

виконано продовжити
контроль



.4 Видання матеріалів за підсумками 
етнографічних експедицій

2018-
2022

Видання матеріалів за підсумками етнографічних 
експедицій знаходяться в стадії підготовки.
Обласним центром народної творчості здійснено 12 
методичних розробок: «Організація роботи з дитячими 
вокально-хоровими колективами», «Диференційований 
підхід до навчання учнів у мистецькій школі», «Хорове 
аранжування», «Документація закладів культури клубного 
типу», «На допомогу керівнику сільського закладу культури 
клубного типу», «Залучення позабюджетних коштів для 
розвитку культури громад через написання грантових 
проектів». Підготовлена книга «Традиційно-побутові танці 
України» - хрестоматія для хорових колективів мистецьких 
шкіл «Любім Україну».

виконано
частково

продовжити
контроль

5 Презентація виставок традиційного 
народного мистецтва Рівненщини на 
всеукраїнських, міжнародних 
виставкових заходах

2018-
2022

Було здійснено презентацію 20 виставок традиційного 
народного мистецтва Рівненщини на обласних та 
всеукраїнських заходах онлайн. 2 виставки на Міжнародних 
заходах.

виконано продовжити
контроль

6.1 Сприяння діяльності культурних 
центрів і товариств національних 
меншин у організації фестивалів, свят, 
конкурсів

2018-
2022

Надано сприяння обласними бібліотеками, обласним 
краєзнавчим музеєм товариствам національних меншин у 
проведенні: меморіальних заходів з нагоди відзначення 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
(27.01.2020) ; тематичного вечора до Міжнародного дня 
рідної мови «Чарівні звуки, рідне слово» (18.02.2020); 
урочистого заходу «Українська мова -  дзеркало душі свого 
народу» з нагоди Міжнародного дня рідної мови.
(21.02.2020) ; заходів з нагоди відзначення Дня Конституції 
Республіки Польща (02.05.2020); мітингу-реквієму 
вшанування пам’яті розстріляних євреїв (03.05.2020); 
літературного вечора, присвяченого читанню фрагментів 
видатного твору польського романтизму, драми Юліуша 
Словацького «Балладина» (09.09.2020) та інш.

У жовтні відбулось урочисте відкриття меморіальної 
дошки у с. Садове Г ощанського району на малій

виконано продовжити
контроль



батьківщині Анни Валентинович.

6.2 Участь колективів аматорської 
творчості національно-культурних 
товариств Рівненщини у міжнародних 
всеукраїнських фестивалях 
національних культур

2018-
2022

Звернень не надходило. не виконано продовжити
контроль

6.3 Сприяння у проведенні мистецьких 
пленерів, художніх виставок, 
семінарів-практикумів, майстер-класів 
для мистецьких колективів 
національних меншин

2018-
2022

Організована виставка про життя та діяльність громадської 
діячки Анні Валентинович, уродженки Рівненщини «Анна 
Валентинович-героїня двох народів Польського інституту в 
Києві за сприянням

виконано продовжити
контроль

6.4 Організація та проведення Днів 
національних культур на Рівненщині

2018-
2022

У закладах культури урочисто відзначалися Національний 
День Незалежності Польщі, День Конституції Польщі. До 
Дня незалежності Грузії відбулась презентація 
фотовиставки та культурна програма «Із Грузії з любов’ю».

виконано продовжити
контроль

IV. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
7.1 Виготовлення та встановлення 

охоронних, інформаційних дощок та 
знаків для об’єктів культурної 
спадщини

2018-
2022

Виготовлено і встановлено 11 інформаційних дошок з QR- 
кодами на пам’ятках архітектури національного та 
місцевого значення Держаного історико-культурного 
заповідника м. Дубно (за рахунок коштів громадського 
бюджету м.Дубно -  3030 грн.), 6 інформаційних дошок для 
інклюзивних відвідувачів (осіб з інвалідністю) КЗ 
«Державний історико-культурний заповідник м. Острог» 
POP (18 тис. грн. -  благодійні кошти, кошти гранту УКФ), 4 
інформаційні дошки для інклюзивних відвідувачів (осіб з 
інвалідністю) КЗ «Культурно-археологічний центр 
«Пересопниця» POP.
Охоронну та інформаційну дошку виготовлено і 
встановлено на будівлі Залу камерної та органної музики за 
кошти філармонії в сумі 500 грн.

виконано
частково

продовжити
контроль

7.2 Проведення археологічних 
досліджень

2018-
2022

Проведено археологічні дослідження: на острові Дубовець 
(місто Дубно ) (благодійні кошти 15 тис. грн.); смт. Гоща ( 
ериторія городища) -  кошти Інституту Археології НАН 
України; м. Рівне (територія Басівкутського городища) -

виконано
частково

продовжити
контроль



кошти Інституту Археології НАН України; с. Хотин 
Рівненський р-н,(територія городища) -  кошти Інституту 
Археології НАН України; с. Пересопниця Рівненський р-н 
(урочище Пастівник) -  кошти Інституту Археології НАН 
України; с. Срібне Радивилівський р-н (група стоянок 
періоду мезоліту) - кошти Інституту Археології НАН 
України.

7.3 Підготовка матеріалів тому «Зводу 
пам’яток історії та культури України: 
Рівненська область»

2018-
2022

Кошти в обласному бюджеті не виділялись. Роботи не 
проводились.

не
виконано

продовжити
контроль

7.4 Інвентаризація, паспортизація об’єктів 
та пам’яток культурної спадщини

2018-
2022

Виготовлено облікову документацію (паспорт і облікова 
картка) на 3 пам’ятки історії місцевого значення по м. 
Рівне); 2 пам’ятки архітектури місцевого та національного 
значення (загальна сума становить 61424 грн., з них 14474 
грн. - за рахунок коштів бюджету міста, 46950 грн. за 
рахунок обласного бюджету)

виконано
частково

продовжити
контроль

V. РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

8.1 Виготовлення страхового фонду 
обліково-фондової документації

2018-
2022

Виготовлено по страховому фонду обліково-фондової 
документації (інвентарні книги по обліку музейних 
предметів) на загальну суму 47700 тис. грн. (власні кошти та 
кошти фонду УКФ)

виконано продовжити
контроль

8.2 Придбання програм та переведення 
обліку музейних фондів в 
електронний вигляд

2018-
2022

За власні кошти у Рівненському обласному краєзнавчому 
музеї проведено оцифрування музейних предметів: 4611 
предметів -  група метал, подарунки; 1416 предметів -  група 
кераміка; 463 предмети -  група дерево.

Внесено в електронну базу даних 67 359 музейних предметів 
основного фонду.

виконано
частково

продовжити
контроль

8.3 Проведення щорічних наукових 
музеєзнавчих та краєзнавчих 
конференцій, круглих столів з питань 
музейної комунікації, впровадження 
сучасних технологій в музейну 
практику, видання збірників 
матеріалів

2018-
2022

Упродовж року проведено: 
у Рівненському обласному краєзнавчому музеї : 

читання пам’яті Героя України Бориса Возницького; 
наукова конференція «Давня та середньовічна історія 
Волині»; круглий стіл до 115-ої річниці з дня народження 
художника-повстанця Ніла Хасевича; круглий стіл до 60- 
річчя науковця, педагога та краєзнавця Ярослава Поліщука

виконано продовжити
контроль





та 130-річчя визначного політичного діяча Андрія 
Мельника. Видано наукові записки (сума 27, 0 тис. грн.. 
кошти УКФ). У КЗ «Державний історико-культурний 
заповідник м. Острог» POP видано 2 наукових збірника, 
ілюстративно-бібліографічний нарис (сума з обласного 
бюджету складає 17 тис.грн.). Також, реалізується 
експозиційний, просвітницький та видавничий проекту 
«Інклюзивний музей в Острозькому замку» (кошти гранту 
УКФ в сумі 345,8 тис.грн.) в тому числі поліграфічні 
видатки на видання путівників та друкованих матеріалів для 
інклюзивних груп відвідувачів складають 64,2 тис.грн. 
Державний історико-культурним заповідником м. Дубно 
протягом 2020 року взято участь у грантових проектах: 
«Доступність музеїв для відвідувачів з інтелектуальними 
порушеннями, «Культурні продукти Рівненщини без 
обмежень, які реалізовані за підтримки УКФ, та мають за 
мету адаптувати виставкові простори установи для 
відвідувачів зрізними нозологіями інвалідності. Створення 
мережі культурно-мистецьких центрів «Віа-Регія Україна» 
за підтримки УКФ, метою якого є популяризація 
культурного надбання міста Дубно, Рівненської, 
Волинської, Житомирської Київської області. 
Співфінансування по проекту «Віа-Регія Україна» з 
обласного бюджету 75100 грн. Державний історико- 
культурним заповідник м. Дубно (66175,00 грн. спец 
кошти грантоотримувача). Створення моделей віртуальної 
реальності в приміщеннях палацу князів Любомирських 
(кошти заповідника 20000 грн.).
Також, видано фото-інформаційні світлини на основі 
опрацьованої колекції археологічних знахідок з розкопок на 
острові Дубовець 2018-2019 років (сума 955 грн.)
В режимі онлайн відбувся круглий стіл присвячений 500- 
річчю Нобельського Євангелія в рамках Року промоції 
культурної спадщини.



8.4 Придбання предметів музейного 
значення для фондових колекцій 
музейних закладів області

2018-
2022

За кошти музейних закладів обласного підпорядкування 
придбано предметів музейного значення для фондових 
колекцій на загальну суму 57865 грн.

виконано продовжити
контроль

VI. БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1 Обслуговування програмного 
забезпечення автоматизованої 
бібліотечної інформаційної системи

2018-
2022

Здійснено обслуговування програмного забезпечення 
автоматизованої бібліотечної інформаційної системи на 
суму 22,5 тис.грн.

виконано
частково

продовжити
контроль

9.2 Підтримка роботи центру для людей з 
інвалідністю по зору «Інтернет- 
Окуляр»
комунального закладу «Рівненська 
обласна універсальна наукова 
бібліотека» Рівненської обласної ради

2018-
2022

На існуючій базі центр надавав консультаційну допомогу 
особам з інвалідністю по зору щодо роботи з ПК та 
інтернетом; проведено індивідуальні навчання для 10 
слабозорих і незрячих рівняй по користуванню смартфоном. 
Продовжено роботу по наповненню бібліотечного 
сайту «Аудіобібліотека» ('http://audio.libr.rv.ua). Створено та 
опубліковано 13 аудіокниг; відкрито новий розділ «Рівняни 
з інвлідністю -  стипендіати», де опубліковано 6 
аудіоподкастів. За ініціативи та на базі центру відбулася 
веб-конференція «Нове у законодавстві для людей з 
інвалідністю».

виконано продовжити
контроль

9.3 Видання інформаційного бюлетеня 
для людей з інвалідністю « lH B a .n e t»  

комунального закладу «Рівненська 
обласна універсальна наукова 
бібліотека» Рівненської обласної ради

2018-
2022

Вийшло друком число 35 інформаційного бюлетеня для 
людей з інвалідністю «Інва.пеб>, присвячене темі COVID-19. 
Видання було профінансовано на суму 12 тис. грн. 
Надруковано 150 примірників, які розповсюджені серед 
публічних бібліотек, профільних установ, громадських 
організацій. Електронна версія опублікована на сайті КЗ 
«Рівненська ОУНБ» POP http://libr.rv.ua.

виконано продовжити
контроль

9.4 Модернізація інформаційно- 
технологічної інфраструктури та 
підтримка електронної бібліотеки 
комунального закладу «Рівненська 
обласна універсальна наукова 
бібліотека» Рівненської обласної ради

2018-
2022

Обласна бібліотека придбала смартфон (для комунікації з 
користувачами, підтримки соціальної мережі Instagram, 
принтер та оновила комп’ютерний парк на загальну суму 
100 тис. 370 грн.

виконано продовжити
контроль

http://audio.libr.rv.ua
http://libr.rv.ua


9.5 Придбання друкованих книг для 
фонду обласних бібліотек

2018-
2022

Для поповнення бібліотечного фонду придбано книг на 
суму 293,6 тис.

виконано продовжити
контроль

9.6 Оплата періодичних видань 
обласними бібліотеками

2018-
2022

Оплачено періодику на суму 94,3 тис. грн. (журнали -  720, 
газети -  1330)

виконано продовжити
контроль

9.7 Організація і проведення 
літературних свят, фестивалів, 
конкурсів обласними бібліотеками

2018-
2022

У обласній науковій універсальній бібліотеці у партнерстві з 
ГО «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної 
асоціації» проведено X обласний конкурс «Краща книга 
Рівненщини».
Реалізований спільний проект обласної бібліотеки та Школи 
фотографії Олександра Харвата «Літній фото-інтенсив для 
бібліотекарів».
У бібліотеці для дітей проведено конкурс дитячого читання 
«Книгоманія, читацький конкурс «Лідер читання» брали 
участь у Всеукраїнському конкурсі есе «Діти єднають 
Україну». У обласній бібліотеці для молоді проведено 
обласний фотоконкурс серед молоді «BookFace

виконано продовжити
контроль

9.8 Видання науково-допоміжних 
покажчиків, наукових, методичних та 
інформаційних матеріалів

Підготовлено та передано до друку інформаційне видання 
«Рівненській обласній бібліотеці -  80 років». На видання 
витрачено 15 тис. грн.
Організовано літературний подіум 
«...чекаю... читаю... пишу... нікуди не поспішаю...», 
присвячений творчості Тати Рівни з серії «Покоління Next 
на літературній мапі Рівненщини», бібліографічна розвідка 
«Болотні екосистеми Рівненщини» з серії «Еко-природниче 
краєзнавство», критико-бібліографічне есе «Письменники 
Рівненщини -  лауреати літературних премій », прес-кліпінг 
«Рівненщина без сміття», бібліографічний посібник «10 
видатних бібліотекарів світу», вебліографічний дайджест 
«Найдавніша писемна пам’ятка Українського Полісся» (до 
500-річчя Нобельського Євангелія), прес-моніторинг 
«Педагогічна панорама: на допомогу навчальному процесу» 
(I-IV вип.).

виконано продовжити
контроль



9.9 Виготовлення наочної реклами для 
популяризації книги і читання

Задля популяризації краєзнавчої книги в бібліотеках 
відбулись презентації прозових творів, збірників поезій, 
дитячих книг, монографій, науково-популярних та 
довідкових видань, зокрема обласній науковій універсальній 
бібліотеці підготовлено і видано анотований каталог видань 
«Книга Рівненщини ». Бібліотека для дітей реалізовує 
власні програми з розвитку читання: «Через маленьку книгу 
-  у великий світ» (робота з дітьми з інвалідністю); 
«Бібліотека йде до Вас» (робота з пацієнтами дитячого 
відділення Рівненського обласного спеціалізованого 
диспансеру радіаційного захисту населення); «Літо на 
книжковій галявині»; «Відомі рівняни читають дітям». 
Працівники бібліотек брали участь у Корпорації бібліотек 
України для дітей з аналітичного розпису періодичних 
видань. Видано буклети: «Школа інформаційної культури -
2020р.»

виконано продовжити
контроль

VII. ПІДТРИМКА ВИДАННЯ ТВОРІВ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ.ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ В ОБЛАСТІ
10.1 Організація діяльності координаційної 

ради

Підтримка книгодруку, придбання та 
розповсюдження творів місцевих 
авторів
обласними установами культури 
(згідно з рішенням координаційної 
ради з питань видавничої справи )

2018-
2022

Управлінням культури і туризму облдержадміністрації 
проведено конкурс з відбору кращих творів місцевих 
авторів. За результатами конкурсу проведено засідання 
координаційної ради з питань видавничої справи, відібрано 
для придбання 22 назв творів місцевих авторів і придбано 
книг на суму 190 тис. грн.
Аналогічні програми підтримки книговидання, 
книгорозповсюдження та популяризації читання діють у 
Березнівському, Здолбунівському, Корецькому, 
Костопільському, Острозькому, Радивилівському районах та 
у містах Рівне, Дубно та Острог.

виконано продовжити
контроль

10.3 Проведення регулярного моніторингу 
читацького попиту у бібліотеках міста 
та соціологічних досліджень з метою 
визначення рівня доступності місцевої 
книжкової продукції та її 
популярності серед читачів

2018-
2022

Моніторинг не проводився. не виконано продовжити
контроль



10.4 Сприяння участі книговидавничих 
структур області в щорічних 
обласних, всеукраїнських та 
міжнародних книжкових виставках, 
ярмарках, формах.

2018-
2022

Щорічно обласними бібліотеками організовується 
книжковий ярмарок, присвячений Дню працівників 
видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, на якому 
представляються нові книги місцевих видавництв, 
проходять презентації видань окремих авторів, зустрічі з 
видавцями та письменниками.

Виконано
частково

продовжити
контроль

\Дії. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ
11.1 Забезпечення функціонування 

науково-редакційної групи книги 
«Реабілітовані історією. Рівненська 
область» та
видання 8, 9, 10 книг тому 
«Реабілітовані історією. Рівненська 
область»

Здійснювалось фінансове забезпечення функціонування 
Науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. 
Видано 10 книгу тому «Реабілітовані історією. Рівненська 
область».

виконано продовжити
контроль

Для реалізації заходів Програми з обласного бюджету у 2020 році використано 2 342,0 тис. грн., що становить 100% від суми 
затвердженої рішенням обласної ради «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік» та 12,£%вїд потреби.

Заступник голови 
облдержадміністрації Сергій ГЕМБЕРГ


