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Таблиця 7. Оцінка стану виконання Комплексної програми збереження та використання 
пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016-2020 роки* 

Назва, зміст завдання, заходу Передбачені 
видатки, 
тис. грн. 

Фактичні 
видатки за 

2019 рік, 
тис. грн. 

% викон. 
програми 

 (2019 рік до 
2016-2020 рр.) 

Структура статей 
витрат, % 
структури 

Виготовлення проєктно-кошторисної 
документації 

2900 112 3,9 
 

4,3 

Проведення ремонтно-реставраційних 
робіт на пам’ятках архітектури 

33000 2487,1 7,5 95,7 

Проведення паспортизації пам’яток та 
створення їх електронної бази 

3100 - 0 0 

Встановлення охоронної та 
протипожежної сигналізації 

4800 - 0 0 

Підтримка художніх промислів 4500 - 0 0 
Виготовлення, встановлення, ремонт 
та обслуговування меморіальних 
дошок, пам’ятних знаків, пам’ятників 

4900 - 0 0 

Разом 53200 2599,1 4,9 100 

*Сформовано на основі Комплексної програми збереження та використання пам’яток культурної 
спадщини Закарпатської області на 2016-2020 роки та звіту про її виконання за 2019 рік 

 

Левова частка (майже 93%) витрат програми спрямована на фінансування 

видання творів місцевих авторів. Це також стаття з найвищим рівнем виконання 

– 93%. Презентації продукції книговидання, зустрічі з письменниками, круглі 

столи тощо профінансовані на 28-30% від запланованого, що пов’язано з 

режимом карантину та непроведенням запланованих заходів. Загалом рівень 

виконання цього напряму культурної політики складає 85%.  

Основні завдання Комплексної програми збереження та використання 

пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016-2020 роки 

представлені у табл.7. 

Загальний обсяг затверджених необхідних фінансових ресурсів для 

реалізації Програми склав 53200 тис. грн. Основними об’єктами уваги даної 

Програми є замки та дерев’яні церкви Закарпаття. 

Програма розвитку культури і мистецтва в області на 2016-2020 рр. мала на 

меті сприяти створенню належних умов для задоволення культурних та 

інформаційних потреб населення, презентації творчих досягнень, підвищенню 

ролі культури в консолідації суспільства, підтримці творчих ініціатив, 

забезпеченню реалізації права громадян на доступ до культурних та 

інформаційних цінностей тощо.  

Слід зазначити, що в цій програмі зокрема присутні цілі та заходи, 

спрямовані саме на підтримку молоді у культурі. Мається на увазі підвищення 

кваліфікації та забезпечення галузі культури і мистецтв молодими фахівцями, а 

також підтримка та оздоровлення творчої молоді.  

Разом з тим, достовірно оцінити виконання Програм, представлених у табл. 

7-8, не видається можливим, оскільки департаментом культури Закарпатської 

ОДА не досліджувалися на колегіях та не виносилися на розгляд сесій ради 

питання стану реалізації програмних завдань і виконання в цілому двох 

вищезазначених програм (Програма розвитку культури і мистецтва 

Закарпатської області на 2016-2020 рр. та Комплексна програма збереження та 
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використання пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016-

2020 роки), про що зазначено Департаментом моніторингу соціальних прав 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час 

дистанційного моніторингу в липні 2020 року46.  
Таблиця 8. Оцінка стану виконання Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2016-

2020 рр. (заг. підсумок за 2016, 2018, 2019 роки)* 

Назва, зміст завдання, заходу План, 

тис. грн. 

Фактичні 

видатки, 

тис. грн. 

Відхилення Стру- 

ктура 

витрат, 

%  

тис.грн % викон. 

програми 

Організація та проведення культурно-мистецьких 
масових заходів (фестивалі, конкурси, концерти, 
свята, пленери, ювілеї, вечори, акції, наради, 
конференції, семінари, огляди, майстер-класи) 

5605,87 4972,34 -633.53 88,7 39,4 

Збереження і розвиток національно-культурної 
самобутності, народних традицій, звичаїв та обрядів. 
Розвиток культур нацменшин та етносів Закарпаття, 
транскордонного співробітництва та європейської 
інтеграції в галузі культури. Співфінансування 
дольової участі у міжнародних грантових проєктах 

813,75 762,91 -50,84 93,8 6 

Надання допомоги творчим спілкам, аматорським 
художнім колективам 

1263 1179,91 -83,09 93,4 9,3 

Розвиток бібліотечної справи: поповнення, 
збереження фондів, інформатизація бібліотек, 
популяризація літератури та читання, створення 
електронних ресурсів, тощо 

1490,87 1312,16 -178,71 88 10,4 

Забезпечення виплат обласних премій у галузі 
літератури і мистецтва, культури 

790 488,89 -301,11 61,9 3,9 

Сприяння розвитку української кінематографії. 
Надання фінансової підтримки для розвитку 
кіномережі в області та створення кінопродукції 
краєзнавчої тематики закарпатських авторів 

220 18 -202 8,2 0,1 

Забезпечення підтримки високопрофесійного 
мистецтва, творчої молоді 

743,17 536,25 -206,92 72,2 4,2 

Поліпшення матеріально-технічної бази установ 
культури та мистецтва області та обласного табору 
для обдарованих дітей, придбання сучасної техніки, 
обладнання, устаткування, меблів, автотранспортних 
засобів, музичних інструментів, сценічних костюмів 
для аматорських та професійних колективів тощо 

1981,61 1119 -862,61 56,5 8,9 

Підтримка обласних театрально-видовищних, 
концертних закладів, установ культури 

897 793,3 -103,7 88,4 6,3 

Пожежно-охоронна сигналізація установ культури та 
мистецтва обласного підпорядкування 

700 0 -700 0 0 

Розвиток музейної справи, охорона, збереження та 
поповнення музейних фондів, поновлення експозицій 

804 698,37 -105,63 86,9 5,5 

Охорона, розвиток та збереження нематеріальної 
культурної спадщини області. Організація запису, 
вивчення фольклорно-етнографічних особливостей 
краю, фіксація на нових носіях. Видання та придбання 
спеціальної літератури, інформаційних, рекламних, 
концертних матеріалів, CD- та відеодисків з питань 
культури та мистецтва 

952,22 762,02 -190,2 80 6 

Разом 16261,49 12643,15 -3618,34 77,7 100 

* Сформовано на основі Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2016-2020 рр. та звітів про 
її виконання за 2016, 2018 та 2019 роки 

                                           
46 Результати дистанційного моніторингу реалізації Концепції реформування системи забезпечення 
населення культурними послугами Департаментом культури Закарпатською обласною державною 
адміністрацією / офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: 
www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/kulturnimi-poslugami-departamentom-kulturi-zakarpatskoyu-
oblasnoyu-derzhavnoyu-admіnіstraczієyu/ 
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Рівень виконання Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013-2017 

рр. складає 77,6% при фінансуванні 5855,3 тис. грн. Значна кількість заходів цієї 

програми спрямовані на підтримку обдарованої студентської молоді через 

матеріальне заохочення та виплату іменних стипендій; надання пільг з оплати за 

навчання; проведення виховних заходів, конкурсів, круглих столів серед 

студентської молоді; обмін та стажування студентів між навчальними закладами 

області та Євросоюзу.  

Програму розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 рр. впродовж 2018-

2020рр. загалом виконано на 94,2%.  

 
Таблиця 9. Оцінка стану виконання окремих завдань Програми розвитку освіти Закарпаття на 

2013-2022 рр. (за 2018-2020 рр.)* 

№ Назва, зміст завдання, заходу Передбач
ені 

видатки, 
тис. грн. 

Фактичні 
видатки, 
тис. грн. 

Відхилення Структу-ра 
статей 
витрат, %  тис.грн % викон. 

програми 

Завдання: Впровадити механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників 
3 Виплата стипендій облдержадміні-страції 

та обласної ради переможцям і призерам 
IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів та премій 
вчителям, які їх підготували, переможців 
III етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, 
щорічне відзначення випускників, які за 
результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання отримали 200 балів з 
предмета 

1300 1073,6 -224,6 82,5 3,6 

Завдання: Підтримка молоді у здобутті вищої освіти 
11 Підтримка у проведенні обласних, 

всеукраїнських і міжнародних науково-
практичних конференцій викладачів, 
молодих вчених та студентів, конкурсів, 
виховних та спортивно-масових заходів і 
нагородження їхніх переможців цінними 
подарунками й призами, сприяння 
діяльності студентської ради 

230 92,7 -137,3 40,3 0,3 

12 Надання пільг з оплати за навчання 
студентам, які навчаються у вищих 
навчальних закладах області на 
контрактній основі, згідно з Положенням 

2200 1803,6 -396,4 82 6 

*Сформовано на основі Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 рр. та звітів про її виконання 
за 2018-2020 рр. 

 

В рамках реалізації даної Програми є завдання, спрямовані на підтримку 

молоді у здобутті вищої освіти, як то: 

 підтримка у проведенні обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-

практичних конференцій викладачів, молодих вчених та студентів, конкурсів, 

виховних та спортивно-масових заходів і нагородження їхніх переможців 

цінними подарунками й призами, сприяння діяльності студентської ради – 0,3% 

від загального фінансування Програми та 40,3% від рівня виконання даної статті 

видатків; 
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 надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих 

навчальних закладах області – 6% від загального фінансування Програми та 82% 

від рівня виконання статті видатків. 

До молодіжного спрямування програми можна також віднести і 

«впровадження механізму стимулювання обдарованої молоді, педагогічних 

працівників», а саме: виплата стипендій ОДА та обласної ради переможцям і 

призерам IV етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів та премій 

вчителям, які їх підготували, переможців III етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, щорічне 

відзначення випускників, які за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання отримали 200 балів з предмета – відповідно 3,6% від загального 

фінансування Програми та 82,5% від рівня виконання статті видатків. 

До програм молодіжного спрямування слід також віднести Обласну програму 

забезпечення молоді житлом на 2013-2017рр. та Комплексну соціально-економічну 

програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб 

житлом у Закарпатській області на 2018-2022 роки. Проте рівень їх виконання є 

одним з найнижчих серед аналізованих молодіжних політик і складає трохи 

більше 30%. 

Регіональна молодіжна культурна політика чи не найбільше знайшла своє 

втілення у Регіональній програмі «Молодь Закарпаття», яка є складовою 

національної програми «Молодь України».  

Стан реалізації програми за попередні 5 років вказано у табл.10 (курсивом 

виділено заходи, які мають культурне спрямування у молодіжній політиці).  

Так, найбільше уваги приділено відродженню національно-патріотичного 

виховання, утвердженню громадянської свідомості і активної позиції молоді – 

63,7% у структурі витрат програми (рівень фінансування статті видатків 62,7%). 

Слід зазначити, що виконання програми на 40,5% пов’язано з онлайн-формат 

заходів під час карантинних обмежень з мінімальною фінансовою підтримкою, 

тому заплановані Програмою кошти не були використані у повному обсязі. 

Загалом за 2016-2020 роки в рамках Регіональної програми «Молодь Закарпаття» 

проведено 291 захід (з 313 запланованих) державної політики у молодіжній сфері 

(рівень виконання проведення заходів 93%) та залучено до них 64827 осіб молоді 

(з 68044 осіб запланованих), що складає 95,2% запланованої залученості.  

Зазначені вище регіональні політики у молодіжній і культурній сферах 

також затверджені на 2021 та наступні роки. Це свідчить про так звану 

«наступність» та послідовність органів місцевого самоврядування щодо 

приділення уваги цим напрямам та сталість у їх розвитку. Планові обсяги 

фінансування та структура видатків представлені у Додатку В. 
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