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У ад па вед насці з аб за цам трэцім ар ты ку ла 12 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 4 чэр ве ня
1991 го да «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь
ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. За цвердзіць прык лад зе ную Дзяр жаўную пра гра му «Куль ту ра Бе ла русі» на
2011–2015 га ды (да лей – Дзяр жаўная пра гра ма).

2. Вы зна чыць:
за каз чы камі Дзяр жаўнай пра гра мы Міністэр ст ва куль ту ры, аб лвы кан ка мы і Мінскі гар -

вы кан кам;
за каз чы кам – ка ар ды на та рам Дзяр жаўнай пра гра мы Міністэр ст ва куль ту ры.
3. За каз чыкі Дзяр жаўнай пра гра мы ў ме жах сва ёй кам пе тэн цыі:
ажыц цяўля юць маніто рынг і кан троль за вы ка нан нем Дзяр жаўнай пра гра мы, мэ та вым

вы ка ры стан нем срод каў, якія вы дзя ля юц ца на яе рэ аліза цыю;
што год да 10 лю та га прад стаўля юць у Міністэр ст ва куль ту ры спра ваз да чы аб ход зе вы ка -

нан ня Дзяр жаўнай пра гра мы.
4. Міністэр ст ва куль ту ры што год на ас но ве спра ваз дач, прад стаўле ных за каз чы камі

Дзяр жаўнай пра гра мы, пад рых тоўвае звод ную інфар ма цыю аб ход зе рэ аліза цыі Дзяр -
жаўнай пра гра мы і да 25 лю та га прад стаўляе яе ў Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

5. Ус та навіць, што фінан са ван не Дзяр жаўнай пра гра мы ажыц цяўля ец ца ў ме жах срод -
каў, пра дуг лед жа ных на гэ тыя мэ ты ў рэс публіканскім і мяс цо вых бюд жэ тах, а так са ма за
кошт улас ных срод каў ар ганіза цый – вы ка наўцаў Дзяр жаўнай пра гра мы і іншых крыніц.

Міністэр ст ву фінан саў, аб лвы кан ка мам і Мінска му гар вы кан ка му пры фарміра ванні рэс -
публікан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў на чар го вы фінан са вы год пра дуг лед жваць ва ўста -
ноўле ным па рад ку сродкі для фінан са ван ня ме рап ры ем ст ваў Дзяр жаўнай пра гра мы з
улікам маг чы мас цей бюд жэ таў.

6. Кан троль за вы ка нан нем дад зе най пас та но вы ўскласці на На месніка Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь, які ку ры руе пы танні са цы яль най сфе ры і ахо вы зда роўя.

7. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
26.12.2010 № 1905

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАГРАМА
«Культура Беларусі» на 2011–2015 гады

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Дзяр жаўная пра гра ма «Куль ту ра Бе ла русі» на 2011–2015 га ды (да лей – Дзяр жаўная пра -
гра ма) уяўляе са бой дзяр жаўную стра тэгію па развіццю і эфек тыўна му вы ка ры стан ню куль -
тур на га па тэн цыя лу краіны, пад трым цы іна ва цый у сфе ры куль ту ры.

Дзяр жаўная пра гра ма накіра ва на на вы ра шэн не ак ту аль ных праб лем куль тур на га
развіцця Рэс публікі Бе ла русь.

Стра тэгічным кірун кам дзей насці ў сфе ры куль ту ры з’яўля ец ца ўма ца ван не пазітыўна га
куль тур на га іміджу краіны.
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Раз ам з бюд жэт ным фінан са ван нем сфе ры куль ту ры на ас но ве мэ та вых па каз чы каў і са -
цы яль ных стан дар таў пра дуг лед жва ец ца ўка ра нен не і пас ту по вае па шы рэн не пра ект на га
фінан са ван ня.

Дзяр жаўная пра гра ма рас пра ца ва на ў ад па вед насці з За ко нам Рэс публікі Бе ла русь ад
4 чэрвеня 1991 го да «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе -
ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031).

За каз чы камі Дзяр жаўнай пра гра мы з’яўля юц ца Міністэр ст ва куль ту ры, аб лвы кан ка -
мы, Мінскі гар вы кан кам, за каз чы кам-ка ар ды на та рам – Міністэр ст ва куль ту ры.

Ме рап ры ем ст вы па рэ аліза цыі Дзяр жаўнай пра гра мы накіра ва ны на да сяг нен не па каз -
чы каў, якія ад па вя да юць яе за да чам.

Маніто рынг Дзяр жаўнай пра гра мы пла ну ец ца ажыц цяўляць шля хам аналізу дзяр -
жаўнай ста ты стыч най спра ваз дач насці.

ГЛАВА 2
ТЭХНІКА-ЭКАНАМІЧНАЕ АБГРУНТАВАННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

Дзя кую чы пад трым цы дзяр жа вы ўда ло ся за ха ваць і развіць ас ноўныя да сяг ненні ў сфе -
ры куль ту ры. У краіне функ цыя нуе раз галіна ва ная сет ка ар ганіза цый куль ту ры, якія ў
знач най сту пені за бяс печ ва юць дас туп насць пас луг куль ту ры для гра мад зян, што пра жы ва -
юць на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь. Сён ня налічва ец ца ка ля 9 ты сяч ар ганіза цый куль ту -
ры, у тым ліку амаль 4 ты ся чы бібліятэк, больш за 3,5 ты ся чы клуб ных ус та ноў, 27 тэ ат раў,
ка ля 140 кіна тэ ат раў, звыш 2 ты сяч кінавідэаўста но вак, 18 кан цэрт ных ар ганіза цый, пад па -
рад ка ва ных Міністэр ст ву куль ту ры і струк тур ным пад разд зя лен ням мяс цо вых вы ка наўчых
і рас па ра дчых ор га наў, якія ажыц цяўля юць дзяр жаўна-ўлад ныя паўна моц твы ў сфе ры
куль ту ры. Ат ры ман не аду ка цыі ў сфе ры куль ту ры за бяс печ ва юць 3 вы шэй шыя на ву чаль -
ныя ўста но вы, 21 ус та но ва, якая за бяс печ вае ат ры ман не ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі,
ка ля 600 дзіця чых школ мас тац тваў і іх філіялаў.

Больш за 280 ты сяч гра мад зян зай ма юц ца на род най твор час цю.
Дзяр жа ва ак тыўна пад трымлівае пра фесійнае мас тац тва, сад зейнічае по шу ку і ста -

наўлен ню ма ла дых та лен таў.
Прак тыч на кож ны другі жы хар Бе ла русі – ка ры стальнік публічнай бібліятэкі. Па чалі

функ цыя на ваць больш за 900 бібліятэк аг ра га рад коў, якія з’яўля юц ца якас на но вымі са цы -
яль на-куль тур нымі ўста но вамі ў сель скай мяс цо васці.

Назіра ец ца ўстойлівая ды наміка рос ту коль касці му зеяў (у 2005 год зе – 133, у 2008 год зе – 145,
у 2009 год зе – 147), прад стаўле ных роз нымі профілямі му зей ных ус та ноў: кра яз наўчыя,
гіста рыч ныя, эт на графічныя, літа ра тур ныя, мас тацкія, му зеі-за па веднікі. Му зей ны фонд
Рэс публікі Бе ла русь ук лю чае звыш 2,8 млн. му зей ных прад ме таў. З кож ным го дам па -
вялічва ец ца коль касць на вед вальнікаў му зеяў (2000 год – 2,9 млн., 2009 год – 4 млн. на вед -
вальнікаў).

У краіне ўда ло ся за ха ваць ма тэ ры яль на-тэхнічную, тэх на лагічную ба зу і кад ра вы па тэн -
цы ял кіне ма та графіі. За апошнія га ды ад зна ча ец ца рост коль касці ство ра ных На цыя наль -
най кіна сту ды яй «Бе ла русьфільм» поўна мет раж ных мас тацкіх фільмаў (у 2007 год зе – 8, у
2008 год зе – 10, у 2009 год зе – 12 такіх фільмаў).

Пра водзіцца ра бо та па ком плекс най інфар ма ты за цыі сфе ры куль ту ры. У ар ганіза цы ях
куль ту ры ўста ля ва ны больш за 10 ты сяч камп’ютараў. Імі ас наш ча ны ўсе вы шэй шыя на ву -
чаль ныя ўста но вы і ўста но вы, якія за бяс печ ва юць ат ры ман не ся рэд няй спе цы яль най аду ка -
цыі, кан цэрт ныя ар ганіза цыі, цыркі, пе ра важ ная боль шасць тэ ат раў і му зеяў, па лавіна ўсіх
дзею чых дзіця чых школ мас тац тваў і трэ цяя ча ст ка ўсіх бібліятэк. Больш за ты ся чу ар -
ганіза цый куль ту ры ма юць пас та ян ны вы хад у Інтэр нэт, ка ля 250 – сай ты. Знач ным да сяг -
нен нем у інфар ма ты за цыі сфе ры куль ту ры ста ла ства рэн не інфар ма цый най сістэ мы «Інтэ -
гра ва ны банк да ных ус та ноў куль ту ры».

У ас ноўным сфарміра ва на на рма тыўная пра ва вая ба за, якая рэ гу люе дзей насць у сфе ры
куль ту ры.

Ся род да сяг нен няў апошніх га доў у сфе ры куль ту ры не аб ход на ад зна чыць фарміра ван -
не і публіка цыю Дзяр жаўна га спіса гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс публікі Бе -
ла русь, які ўклю чае ка ля 5 ты сяч аб’ектаў, ства рэн не Бан ка зве стак аб гісто ры ка-куль тур -
най спад чы не Рэс публікі Бе ла русь, 187 клуб ных ус та ноў но ва га ты пу, за вяр шэн не рэ кан -
ст рук цыі бу дын ка На цыя наль на га ака дэмічна га Вяліка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Рэс -
публікі Бе ла русь, пад рых тоўку да ўво ду ў экс плуа та цыю пер ша га пус ка во га ком плек су
пер шай чаргі бу даўніцтва зам ка ва га ком плек су XVI–XX ста годд зяў у г.п. Мір і пер ша га
эта пу дру го га пус ка во га ком плек су бу даўніцтва па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля XVI–XVІІI ста -
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годд зяў у г. Нясвіжы, рас пра цоўку і за цвярд жэн не схе мы фес ты валь на га ру ху ў Рэс -
публіцы Бе ла русь.

Раз ам з тым вар та прыз наць, што ўзро вень развіцця куль ту ры па куль не ад па вя дае пат ра -
ба ван ням, якія дык ту юц ца на рас таю чай міжна род най кан ку рэн цы яй у эка намічнай, са цы -
яль на-палітыч най і ду хоўнай сфе рах.

Па тэн цы ял бе ла ру скай куль ту ры не аб ход на вы ка ры стоўваць для фарміра ван ня і ўма ца -
ван ня ста ноўча га міжна род на га іміджу Рэс публікі Бе ла русь. У іміджа вых ка муніка цы ях
дзяр жа вы куль ту ра з’яўля ец ца най больш эфек тыўным рэ сур сам пазіцыя на ван ня краіны на
за меж ныя аўды то рыі. Рэ пу та цыя Рэс публікі Бе ла русь у све це як краіны з вялікім ду -
хоўна-ма раль ным па тэн цыя лам гра мад ст ва, вы сокім уз роўнем развіцця ўсіх форм тра ды -
цый най і су час най куль ту ры буд зе сад зейнічаць ума ца ван ню аўта ры тэ ту дзяр жа вы і да ве ру
да яе як да над зей на га парт нё ра і ў іншых сфе рах жыц ця (такіх, як паліты ка, эка номіка, пра -
ва), ста ноўча паўплы вае на інве сты цый ны клімат, развіццё міжна род на га ту рыз му, мігра -
цый ныя пра цэ сы і іншае.

Асаблівас цю сён няш ня га дня ста ла ка мер цы яліза цыя ар ганіза цый куль ту ры. Боль -
шасць з іх ак тыўна шукае да дат ко выя крыніцы фінан са ван ня, най перш за кошт развіцця
плат ных пас луг. Ука ра нен не ры нач ных ме ханізмаў у дзей насць ар ганіза цый куль ту ры пат -
ра буе на ву ко ва аб грун та ва на га пла на ван ня з улікам рэ аль ных ма тэ ры яль на-тэхнічных,
фінан са вых і кад ра вых маг чы мас цей ар ганіза цый куль ту ры.

ГЛАВА 3
МЭТА, ЗАДАЧЫ І ПАКАЗЧЫКІ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

Стра тэгічнай мэ тай дзяр жаўнай палітыкі ў сфе ры куль ту ры з’яўля ец ца развіццё і эфек -
тыўнае вы ка ры стан не куль тур на га па тэн цыя лу краіны, пад трым ка куль тур ных іна ва цый.
У су вязі з гэ тым пат ра бу ец ца пра весці струк тур ныя пе раўтва рэнні ар ганіза цый на-гас па дар -
ча га ме ханізма ў сфе ры куль ту ры, рас пра ца ваць эфек тыўны ме ханізм фінан са ван ня куль ту -
ры, но выя фор мы яе эка намічнай пад трымкі, пра доўжыць пра цу па ства рэн ню цывіліза ва на -
га рын ку пас луг, ак тыўна ўклю чыц ца ў сус вет ныя пра цэ сы развіцця куль ту ры.

Мэ та Дзяр жаўнай пра гра мы – па вы шэн не са цы яль най і эка намічнай эфек тыўнасці функ -
цыя на ван ня сфе ры куль ту ры.

Для рэ аліза цыі мэ ты Дзяр жаўнай пра гра мы пат ра бу ец ца вы ра шэн не на ступ ных за дач:
за ха ван не і развіццё ма тэ ры яль най і не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны;
за бес пя чэн не за ха ва насці Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь і агуль на да ступ насці

му зей ных прад ме таў;
за бес пя чэн не сва бод на га і роўна га дос ту пу да інфар ма цый ных рэ сур саў і бібліятэч ных

фон даў для роз ных груп на сельніцтва;
развіццё пра фесійна га мас тац тва;
пад трым ка ай чын ных вы твор цаў пра дук цыі кіна- і відэа ма стац тва і развіццё кіне ма та -

графіі;
пад трым ка і развіццё на род най твор часці;
развіццё сістэ мы эс тэ тыч на га вы ха ван ня, пра фесійнай мас тац кай аду ка цыі, пад трым ка

та ле навітай мо ладзі;
уда ска наль ван не на ву ко ва га за бес пя чэн ня сфе ры куль ту ры;
ума ца ван не іміджу на цыя наль най куль ту ры ў краіне і за мя жой;
уда ска наль ван не на рма тыўнай пра ва вой ба зы і эка намічнае сты му ля ван не развіцця сфе -

ры куль ту ры.
Эфек тыўнасць рэ аліза цыі за дач Дзяр жаўнай пра гра мы вы зна ча ец ца да сяг нен нем па -

каз чы каў згод на з да дат кам 1, якія прад стаўле ны па га дах на пра ця гу ўся го тэрміну яе рэ -
аліза цыі.

ГЛАВА 4
РЭСУРСНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

У 2011–2015 га дах на рэ аліза цыю Дзяр жаўнай пра гра мы спат рэ бяц ца сродкі ў су ме
1 144 675,3 млн. руб лёў, у тым ліку з рэс публікан ска га бюд жэ ту – 447 409,9 млн. руб лёў,
мяс цо вых бюд жэ таў – 691 784,4 млн. руб лёў, іншых крыніц – 5481 млн. руб лёў.

Рэ сурс нае за бес пя чэн не Дзяр жаўнай пра гра мы ажыц цяўля ец ца згод на з да дат кам 2.

ГЛАВА 5
МЕРАПРЫЕМСТВЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ І ПЛАНУЕМЫЯ ВЫНІКІ

У выніку вы ка нан ня Дзяр жаўнай пра гра мы ўзрас це са цы яль ная і эка намічная эфек -
тыўнасць функ цыя на ван ня сфе ры куль ту ры за кошт ука ра нен ня і ўдас ка наль ван ня ме -
ханізмаў ра цыя наль на га і эфек тыўна га вы ка ры стан ня дзяр жаўных рэ сур саў, рэ фар ма ван ня 
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сістэ мы ме недж мен ту, ука ра нен ня іна ва цый ных тэх на логій у прак ты ку кіра ван ня ў сфе ры
куль ту ры, развіцця дзяр жаўна-пры ват на га парт нёр ст ва, пад трымкі куль тур ных ініцыя тыў
і пра ект най дзей насці, пры цяг нен ня да дат ко вых па за бюд жэт ных срод каў у сфе ру куль ту ры,
развіцця па за бюд жэт най ка мер цый най дзей насці.

Рэ аліза цыя ме рап ры ем ст ваў Дзяр жаўнай пра гра мы згод на з да дат кам 3:
даз воліць:
ства рыць пе ра ду мо вы, умо вы і дзяр жаўныя га ран тыі для ду хоўна га ўдас ка наль ван ня

гра мад ст ва ў ад па вед насці з агуль на ча ла ве чымі каш тоўна сцямі і тра ды цый нымі каш тоўна -
сцямі на ро даў Рэс публікі Бе ла русь;

за бяс пе чыць максімаль ную дас туп насць куль тур ных даб рот і аду ка цыі ў сфе ры куль ту -
ры, пе раа до лець дыс пра пор цыі, выкліка ныя роз най сту пен ню за бяс пе ча насці на сельніцтва
пас лу гамі сфе ры куль ту ры ў га рад ской і сель скай мяс цо васці;

буд зе сад зейнічаць:
фарміра ван ню адзінай куль тур на-інфар ма цый най пра сто ры;
інтэ гра цыі бе ла ру скай куль ту ры ў сус вет ны куль тур ны пра цэс;
фарміра ван ню і за ма ца ван ню пазітыўна га куль тур на га іміджу Рэс публікі Бе ла русь у

краіне і за яе ме жамі.

ГЛАВА 6
АБГРУНТАВАННЕ НЕАБХОДНАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ ІМПАРТНЫХ ТАВАРАЎ 

ПРЫ РЭАЛІЗАЦЫІ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

Дзяр жаўная пра гра ма рас пра ца ва на з улікам мініміза цыі за ку пак імпарт ных та ва раў, у
тым ліку аб ста ля ван ня.

Уся го па ме рап ры ем ст вах Дзяр жаўнай пра гра мы на ажыц цяўлен не за ку пак па імпар ту
згод на з да дат кам 4 пра дуг лед жва юц ца сродкі ў па ме ры 177 958,1 млн. руб лёў, што скла дае
15,5 пра цэн та агуль на га аб’ёму яе фінан са ван ня, у тым ліку па га дах (пра цэн таў): 2011 – 15,
2012 – 15,7, 2013 – 17,7, 2014 – 14,6, 2015 – 14,4. Па імпар ту пла ну ец ца за купіць кіна тэх на -
лагічнае і пра ек цый нае аб ста ля ван не, гу каўзмац няль ную апа ра ту ру, ас вят ляль нае аб ста ля -
ван не сцэ ны,  аўтатранс парт і  му зыч ныя інстру мен ты, якія ў ця пе рашні час у Рэс публіцы
Бе ла русь не вы раб ля юц ца і не ма юць ана ла гаў у ай чын най вы твор часці.

Пры ар ганіза цыі ў Рэс публіцы Бе ла русь вы твор часці но вых відаў імпар та за мяш чаль ных
та ва раў у ход зе рэ аліза цыі Дзяр жаўнай пра гра мы пра дуг лед жва ец ца пас ту по вы пе ра ход на
за куп ку та ва раў ай чын най вы твор часці ў мэ тах зніжэн ня імпар та ёмістасці Дзяр жаўнай пра -
гра мы. За купкі бу дуць пра вед зе ны ў ад па вед насці з пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь ад 20 снеж ня 2008 г. № 1987 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен -
ных за ку пок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 15,
5/29108).

Дзяр жаўная пра гра ма не ўклю чае інве сты цый ныя пра ек ты.

-32-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 11, 5/33091



Да да так 1
да Дзяржаўнай праграмы
«Культура Беларусі»
на 2011–2015 гады

Паказчыкі Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2011–2015 гады

За да чы Па каз чыкі рэалізацыі за да чы Адзінка вы мя рэн ня 
па каз чы ка

Зна чэн не па каз чы ка па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

1. За ха ван не і развіццё
ма тэ ры яль най і не ма тэ -
ры яль най куль тур най
спад чы ны

па велічэн не коль касці аб’ектаў ма тэ ры яль най і не ма тэ ры яль най спад чы ны,
якім прыс вое ны ста тус гісто ры ка-куль тур най каш тоўнасці (на 100 аб’ектаў да
2015 года, у 2010 год зе такіх аб’ектаў – 4911)

штук 17 23 21 20 19

коль касць аб’ектаў гісто ры ка-куль тур най спад чы ны, на якіх пра во дзяц ца рэс -
таўра цый на-ад наўлен чыя ра бо ты (у 2010 год зе такіх аб’ектаў – 4)

» 6 14 13 11 10

2. За бес пя чэн не за ха ва -
насці Му зей на га фон ду
Рэс публікі Бе ла русь і
агуль на да ступ насці му -
зей ных прад ме таў

па велічэн не аб’ёму Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь (на 10 пра цэн таў да
2015 года, у 2010 год зе гэты аб’ём скла даў 2,8 млн. адзінак)

пра цэн таў 2 2 2 2 2

па велічэн не коль касці му зей ных прад ме таў, якія вы ка ры стоўва юц ца для па -
ка зу шы ро кай публіцы (на 15 пра цэн таў да 2015 года, у 2010 год зе такіх прад -
ме таў – 220 тыс. адзінак)

» 3 3 3 3 3

па велічэн не коль касці на вед ван няў му зеяў (на 15 пра цэн таў да 2015 года, у
2010 год зе – 4 млн. на вед ван няў)

» 3 3 3 3 3

3. За бес пя чэн не сва бод -
на га і роўнага дос ту пу да 
інфар ма цый ных рэ сур -
саў і бібліятэч ных фон -
даў для роз ных груп на -
сельніцтва

па велічэн не па каз чы ка абнаўлен ня фон даў (да 5 пра цэн таў у год; у 2010 год зе –
4,2 пра цэн та, агуль ны аб’ём фон ду – 58 184 тыс. эк зэм п ля раў)

» 5 5 5 5 5

па велічэн не коль касці на вед ван няў бібліятэк, у тым ліку ад да ле ных ка ры -
стальнікаў (на 5 пра цэн таў да 2015 года, у 2010 год зе – 25 300 тыс. на вед ван няў)

тыс. на вед ван няў 253,0 255,4 258,0 260,6 263,2

поўная камп’ютарызацыя бібліятэк з падк лю чэн нем да сеткі Інтэр нэт і ар -
ганіза цы яй элек трон най по шты з улікам абнаўлен ня камп’ютарнага пар ку
(20 працэнтаў у год, у 2010 год зе – 3584 камп’ютары, 1100 бібліятэк падк лю ча -
ны да сеткі Інтэр нэт, 1011 бібліятэк ма юць элек трон ную по шту)

коль касць
камп’ютараў

2 000 1 760 1 740 1 880 2 100

коль касць
бібліятэк,

падк лю ча ных да
сеткі Інтэр нэт

520 500 490 510 530

коль касць
бібліятэк, якія

ма юць элек трон -
ную по шту

540 515 514 530 550

коль касць рэ кан ст руя ва ных і ад ра ман та ва ных бу дын каў цэн траль ных га -
радскіх і ра ён ных бібліятэк (147 – да 2015 года)

штук 32 25 25 30 35

4. Развіццё пра фесійна -
га мас тац тва

па велічэн не коль касці кан цэр таў, спек так ляў (на 15 пра цэн таў да 2015 года, у
2010 год зе – 17 070 ме рап ры ем ст ваў)

пра цэн таў 3 3 3 3 3

па велічэн не коль касці на вед ван няў кан цэр таў, спек так ляў, вы ста вак (на
20 працэнтаў да 2015 года, у 2010 год зе – 3,6 млн. на вед ван няў)

» 4 4 4 4 4

5. Пад трым ка ай чын ных 
вы твор цаў пра дук цыі
кіна- і відэа ма стац тва і
развіццё кіне ма та графіі

па велічэн не коль касці на вед ван няў кіна-, відэа се ан саў (на 20 пра цэн таў да
2015 года, у 2010 год зе – 14,8 млн. на вед ван няў)

» 4 4 4 4 4

вяр тан не срод каў рэс публікан ска га бюд жэ ту, накіра ва ных на вы твор часць
кож на га мас тац ка га фільма, на пра ця гу 2 гадоў з мо ман ту яго ства рэн ня

» 30 30 30 30 30

па велічэн не коль касці гляд зель ных залаў, аб ста ля ва ных гу ка вымі сістэ мамі
«Долбі-стэ рэа» ці ўста ноўкамі лічба ва га кіна па ка зу (не менш за 10 у год)

штук 10 10 10 10 10
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За да чы Па каз чыкі рэалізацыі за да чы Адзінка вы мя рэн ня 
па каз чы ка

Зна чэн не па каз чы ка па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

6. Пад трым ка і развіццё
на род най твор часці

па велічэн не коль касці клуб ных фарміра ван няў (на 5 пра цэн таў да 2015 года, у
тым ліку для дзя цей (на 2,5 пра цэн та да 2015 года) у 2010 год зе – 24 698, для
дзя цей – 13 452 клуб ныя фарміра ванні)

пра цэн таў 1, у тым
ліку для
дзя цей –

0,5

1, у тым
ліку для
дзя цей –

0,5

1, у тым
ліку для
дзя цей –

0,5

1, у тым
ліку для
дзя цей –

0,5

1, у тым
ліку для
дзя цей –

0,5
па велічэн не коль касці ама тарскіх ка лек ты ваў мас тац кай твор часці з най мен -
нямі «на род ны» і «ўзор ны» (на 5 пра цэн таў да 2015 года, у 2010 год зе –
1473 такія ка лек ты вы)

» 1 1 1 1 1

7. Развіццё сістэ мы эс тэ -
тыч на га вы ха ван ня,
пра фесійнай мас тац кай
аду ка цыі, пад трым ка
та ле навітай мо ладзі

рост коль касці на ву чэн цаў ва ўста но вах па за шко ль на га вы ха ван ня і на ву чан -
ня ў сфе ры куль ту ры (не менш 4,3 тыс. на ву чэн цаў да 2015 года, у 2010 год зе –
102 880 на ву чэн цаў)

коль касць 
на ву чэн цаў

550 780 800 1 100 1 150

па велічэн не коль касці мна га профільных ус та ноў па за шко ль на га вы ха ван ня і
на ву чан ня ў сфе ры куль ту ры (на 22 да 2015 года, у 2010 год зе – 280 ус та ноў)

штук 5 3 4 4 6

коль касць ад ра ман та ва ных бу дын каў і збу да ван няў ус та ноў аду ка цыі (50 – да
2015 года)

» 10 6 8 10 16

8. Уда ска наль ван не на -
ву ко ва га за бес пя чэн ня
сфе ры куль ту ры

коль касць кан ку рэн та- і ахо ваз доль ных аб’ектаў інтэ лек ту аль най улас насці,
ство ра ных па роз ных на прам ках куль ту ры і мас тац тва (у 2010 год зе такіх
аб’ектаў не было)

» 2 1 2 1 3

па велічэн не рас хо даў на вы ка нан не на ву ко ва-дас лед чых ра бот млн. руб лёў 1 580,0 1 691,4 1 760,8 1 315,0 1 301,1
па велічэн не коль касці публіка цый, у якіх ад лю с тра ва ны вынікі на ву ко ва-дас -
лед чых ра бот (у тым ліку ды сер та цый ных ра бот), і на ву ко вых дак ла даў на
міжна род ных і ай чын ных фо ру мах, кан фе рэн цы ях, сімпозіумах (у 2010 го-
дзе – 1100 такіх публіка цый, у тым ліку 13 ма на графій, 800 дак ла даў)

коль касць 
дак ла даў

1 110 1 120 1 130 1 140 1 150

9. Ума ца ван не іміджу
на цыя наль най куль ту -
ры ў краіне і за мя жой

пра вяд зен не аб мен ных Дзён куль ту ры (не менш 5 у год) коль касць Дзён
куль ту ры

5 5 5 5 5

ад крыц цё куль тур ных цэн траў Бе ла русі за мя жой (4 такія цэн тры да 2015 года) коль касць цэн траў – 1 1 1 1
10. Уда ска наль ван не
 нар ма тыўнай пра ва вой
базы і эка намічнае сты -
му ля ван не развіцця сфе -
ры куль ту ры

па велічэн не па за бюд жэт ных (улас ных) да хо даў дзяр жаўных ар ганіза цый
куль ту ры

пра цэн таў 5 5 5 5 5

За кан чэн не табл.
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Да да так 2
да Дзяржаўнай праграмы
«Культура Беларусі»
на 2011–2015 гады

Рэсурснае забеспячэнне Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2011–2015 гады

За да чы Дзяр жаўнай пра гра мы і крыніцы фінан са ван ня За каз чык
Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў па га дах, тыс. руб лёў* 

2011 2012 2013 2014 2015

1. За ха ван не і развіццё ма тэ ры яль най і не ма тэ ры яль най куль тур най
спад чы ны – уся го

9 640 000 17 140 000 15 665 000 12 750 000 14 625 000

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 3 400 000 3 965 000 4 708 000 5 300 000 5 805 000
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы 4 570 000 11 445 000 10 186 000 6 800 000 8 160 000

у тым ліку:
Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

30 000
500 000

2 500 000
1 340 000

–
200 000

140 000
500 000

4 270 000
4 060 000
1 775 000

700 000

271 000
500 000

2 155 000
4 760 000
2 300 000

200 000

150 000
500 000

1 900 000
2 000 000
2 250 000

–

260 000
500 000

3 075 000
2 150 000
2 175 000

–
іншыя крыніцы 1 670 000 1 730 000 771 000 650 000 660 000

2. За бес пя чэн не за ха ва насці Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь
і агуль на да ступ насці му зей ных прад ме таў – уся го

32 622 100 60 245 600 48 788 500 37 500 500 33 403 500

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 13 164 300 35 425 800 32 555 500 20 420 500 17 985 500
 мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы 19 457 800 24 819 800 16 233 000 17 080 000 15 418 000

у тым ліку:
Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

1 759 000
3 613 000

678 000
113 000

11 397 000
1 206 000

3 806 000
3 643 500
1 071 000

219 000
13 650 000

864 800

1 830 000
1 548 500
1 320 000

216 000
9 596 000

357 500

3 300 000
948 500

1 449 000
366 000

10 323 000
278 500

2 112 000
1 298 500
2 227 000

566 000
8 448 000

351 500
 Мінскі гар вы кан кам 691 800 1 565 500 1 365 000 415 000 415 000

3. За бес пя чэн не сва бод на га і роўнага дос ту пу да інфар ма цый ных рэ -
сур саў і бібліятэч ных фон даў для роз ных груп на сельніцтва – уся го

22 535 400 38 357 200 37 696 000 38 424 800 39 924 600

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 2 136 000 17 159 000 15 341 200 13 310 700 14 700 300
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы

у тым ліку:
20 399 400 21 198 200 22 354 800 25 114 100 25 224 300

Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

913 000
223 000

7 007 000
56 000

10 022 000
617 400

1 179 600
226 000

6 980 000
74 000

11 024 000
618 600

791 900
243 000

7 345 000
69 000

12 125 000
644 900

961 900
274 000

7 707 000
75 000

13 339 000
591 200

792 800
279 000

7 079 000
84 000

14 671 000
498 500

 Мінскі гар вы кан кам 1 561 000 1 096 000 1 136 000 2 166 000 1 820 000
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За да чы Дзяр жаўнай пра гра мы і крыніцы фінан са ван ня За каз чык
Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў па га дах, тыс. руб лёў* 

2011 2012 2013 2014 2015

4. Развіццё пра фесійна га мас тац тва – уся го 5 481 514 5 560 000 5 806 000 5 939 000 6 990 000
у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 2 381 514 2 740 000 3 150 000 3 600 000 4 150 000
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы

у тым ліку:
3 100 000 2 820 000 2 656 000 2 339 000 2 840 000

 Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

2 100 000
300 000

–
–

200 000
400 000

1 360 000
300 000
540 000

–
220 000
300 000

1 370 000
100 000
594 000

–
242 000
250 000

370 000
100 000
653 000
600 000
266 000
250 000

380 000
100 000
718 000

1 000 000
292 000
250 000

 Мінскі гар вы кан кам 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
5. Пад трым ка ай чын ных вы твор цаў пра дук цыі кіна- і відэа ма стац -
тва і развіццё кіне ма та графіі – уся го

79 001 900 65 874 000 73 371 000 59 647 000 57 521 000

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 8 331 900 13 895 000 14 720 000 15 830 000 16 250 000
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы

у тым ліку:
70 670 000 51 979 000 58 651 000 43 817 000 41 271 000

 Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

5 665 000
32 620 000

3 865 000
5 466 000

12 909 000
8 225 000

3 409 000
14 200 000

4 965 000
5 081 000

13 594 000
7 840 000

3 544 000
18 300 000

8 075 000
5 286 000

15 007 000
7 519 000

3 154 000
620 000

13 185 000
2 379 000

15 883 000
7 646 000

1 824 000
100 000

13 385 000
400 000

16 733 000
7 829 000

 Мінскі гар вы кан кам 1 920 000 2 890 000 920 000 950 000 1 000 000
6. Пад трым ка і развіццё на род най твор часці – мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы

у тым ліку:
3 690 000 4 073 000 4 377 000 5 297 000 5 523 000

Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

450 000
600 000

610 000
–

1 020 000
830 000

468 000
625 000
630 000
200 000

1 120 000
840 000

487 000
650 000
660 000
300 000

1 230 000
850 000

507 000
675 000
680 000

1 000 000
1 360 000

865 000

528 000
700 000
700 000

1 000 000
1 500 000

875 000
Мінскі гар вы кан кам 180 000 190 000 200 000 210 000 220 000

7. Развіццё сістэ мы эс тэ тыч на га вы ха ван ня, пра фесійнай мас тац кай
аду ка цыі, пад трым ка та ле навітай мо ладзі – уся го

23 126 272 27 407 900 31 000 300 33 699 900 37 479 000

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 14 622 272 16 737 900 17 886 300 19 158 900 21 874 000
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы 8 504 000 10 670 000 13 114 000 14 541 000 15 605 000

Працяг табл.
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За да чы Дзяр жаўнай пра гра мы і крыніцы фінан са ван ня За каз чык
Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў па га дах, тыс. руб лёў* 

2011 2012 2013 2014 2015

 у тым ліку:
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

300 000
600 000

–
5 746 000

858 000

324 000
3 840 000

–
3 996 000
1 010 000

350 000
4 176 000
1 000 000
3 916 000

972 000

378 000
4 646 000
1 500 000
3 832 000
1 185 000

408 000
5 304 000
1 500 000
4 083 000
1 110 000

 Мінскі гар вы кан кам 1 000 000 1 500 000 2 700 000 3 000 000 3 200 000
8. Уда ска наль ван не на ву ко ва га за бес пя чэн ня сфе ры куль ту ры – рэс -
публіканскі бюд жэт

Мінкуль ту ры 1 580 000 1 691 400 1 760 800 1 315 000 1 301 100

9. Ума ца ван не іміджу на цыя наль най куль ту ры ў краіне і за мя жой –
уся го

22 770 000 25 354 000 27 379 000 29 526 000 31 465 000

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 9 147 000 10 150 000 11 007 000 11 712 000 12 191 000

» МЗС – 500 000 900 000 1 300 000 1 800 000
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы

у тым ліку:
13 623 000 14 704 000 15 472 000 16 514 000 17 474 000

 Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

1 073 000
1 094 000

733 000
97 000

6 459 000
915 000

1 112 000
1 177 000

785 000
290 000

7 083 000
972 000

1 156 000
1 215 000

825 000
187 000

7 756 000
1 015 000

1 206 000
1 339 000

867 000
291 000

8 500 000
960 000

1 252 000
1 542 000

769 000
108 000

9 288 000
1 112 000

 Мінскі гар вы кан кам 3 252 000 3 285 000 3 318 000 3 351 000 3 403 000
10. Уда ска наль ван не на рма тыўнай пра ва вой базы і эка намічнае сты -
му ля ван не развіцця сфе ры куль ту ры – рэс публіканскі бюд жэт

Мінкуль ту ры 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Уся го па Дзяр жаўнай пра гра ме 200 517 186 245 773 100 245 913 600 224 169 200 228 302 200
у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 54 832 986 101 834 100 101 198 800 90 717 100 94 326 900

» МЗС – 500 000 900 000 1 300 000 1 800 000
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы

у тым ліку:
144 014 200 141 709 000 143 043 800 131 502 100 131 515 300

 Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

11 990 000
39 250 000
15 993 000

7 072 000
47 753 000
13 251 400

11 474 600
20 995 500
23 081 000

9 924 000
52 462 000
13 145 400

9 449 900
22 906 500
25 150 000
11 818 000
52 172 000
11 808 400

9 648 900
4 834 500

31 087 000
8 211 000

55 753 000
11 775 700

7 148 800
4 927 500

33 257 000
6 808 000

57 190 000
12 026 000

 Мінскі гар вы кан кам 8 704 800 10 626 500 9 739 000 10 192 000 10 158 000
іншыя крыніцы 1 670 000 1 730 000 771 000 650 000 660 000

* Аб’ёмы фінан са ван ня з рэс публікан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў бу дуць удак лад няц ца пры пла на ванні бюд жэ ту на чар го вы фінан са вы год.

Заканчэнне табл.

-3
7

-



Да да так 3
да Дзяржаўнай праграмы
«Культура Беларусі»
на 2011–2015 гады

МЕРАПРЫЕМСТВЫ
Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2011–2015 гады

На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

За ха ван не і развіццё ма тэ ры яль най і не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны
1. Скла дан не пе раліку (пе ралікаў) аб’ектаў не ма тэ -
ры яль най куль тур най спад чы ны Бе ла русі ў ад па вед -
насці з ар ты ку лам 12 Кан вен цыі ЮНЕ СКА аб ахо ве
не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны (на быц цё
аб ста ля ван ня, рас пра цоўка пра грам на га за бес пя -
чэн ня, ства рэн не інтэр нэт-версіі)

2012–2014 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры

2. Уда ска наль ван не сістэ мы і струк ту ры ор га наў
ахо вы гісто ры ка-куль тур най спад чы ны ў Рэс -
публіцы Бе ла русь (пры не аб ход насці рас пра цоўка
на рма тыўных пра ва вых актаў, ства рэн не рэгіяналь -
ных ор га наў ахо вы гісто ры ка-куль тур най спад чы ны 
і за бес пя чэн не іх дзей насці, на быц цё аб ста ля ван ня,
камп’ютарнай тэхнікі і іншае)

2012–2014 » » »

3. Ар ганіза цыя і пра вяд зен не Дзён еўра пей скай
спад чы ны і іншых ме рап ры ем ст ваў, якія па пу ля ры -
зу юць гісто ры ка-куль тур ныя каш тоўнасці, уд зел у
міжна род ных, рэс публіканскіх, рэгіяналь ных кан -
фе рэн цы ях, семіна рах па пы тан нях ахо вы гісто ры ка- 
куль тур най спад чы ны

2011–2015 » » у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не 
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

4. Ма дэрніза цыя Бан ка зве стак аб гісто ры ка-куль -
тур най спад чы не Рэс публікі Бе ла русь, у тым ліку:

2011–2015 » » 90,0 – 70,0 20,0 – –

за куп ка аб ста ля ван ня 20,0 20,0
рас пра цоўка пра грам на га за бес пя чэн ня і абс лу -
гоўван не

50,0

5. Пра вяд зен не рэс таўра цый на-ад наўлен чых ра бот
на 34 гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцях у мэ тах
іх за ха ван ня і пры ста са ван ня, у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту ры

аб лвы кан ка -
мы

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты
іншыя крыніцы

23 088,0

41 161,0

5 481,0

3 400,0

4 570,0

1 670,0

3 895,0

11 445,0

1 730,0

4 688,0

10 186,0

771,0

5 300,0

6 800,0

650,0

5 805,0

8 160,0

660,0
5.1. у Брэсц кай во бласці на 10 аб’ектах: 2011–2015 Брэсцкі абл-

вы кан кам
рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

278,0

851,0
3 181,0

–

30,0
1 270,0

80,0

140,0
1 230,0

118,0

271,0
271,0

–

150,0
150,0

80,0

260,0
260,0

рэс таўра цыя Кры жаўзвіжан скай цар квы ў в. Вісты -
чы Брэсц ка га раё на

2011–2012 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

60,0
140,0

30,0
70,0

30,0
70,0

–
–

–
–

–
–
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

кан сер ва цыя бу дын ка бы ло га па ла ца ў в. Па ла -
нэч ка Ба ра навіцка га раё на

2013 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

80,0
80,0

–
–

–
–

80,0
80,0

–
–

–
–

кан сер ва цыя сядзібна га дома ў в. Яс т рэм бель Ба -
ра навіцка га раё на

2012 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

50,0
50,0

–
–

50,0
50,0

–
–

–
–

–
–

ча ст ко вая рэс таўра цыя і кан сер ва цыя бра мы і бу -
дын ка ў склад зе бы ло га кляш та ра кар тэзіянцаў у
г. Бя ро зе 

2012–2013,
2015

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

278,0

236,0
236,0

–

–
–

80,0

60,0
60,0

118,0

116,0
116,0

–

–
–

80,0

60,0
60,0

кан сер ва цыя капліцы ў в. Мо ла да ва Іванаўска га
раё на

2015 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

50,0
50,0

–
–

–
–

–
–

–
–

50,0
50,0

рэс таўра цыя Троіцка га кас цё ла ў в. Воўчын Ка мя -
нец ка га раё на

2011–2012 іншыя крыніцы 2 100,0 1 100,0 1 000,0 – – –

кан сер ва цыя фраг мен таў па ла ца ва-пар ка ва га ан -
самб ля ў г. Вы со кае Ка мя нец ка га раё на

2014 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

150,0
150,0

–
–

–
–

–
–

150,0
150,0

–
–

кан сер ва цыя капліцы ў в. Ду бай Пінска га раё на 2013 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

75,0
75,0

–
–

–
–

75,0
75,0

–
–

–
–

рэс таўра цыя Міка лаеўскай цар квы ў в. Вяж ное
Пру жан ска га раё на

2011–2012 іншыя крыніцы 150,0 100,0 50,0 – – –

кан сер ва цыя бу дын ка бы лой сіна гогі ў г. Століне 2015 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

150,0
150,0

–
–

–
–

–
–

–
–

150,0
150,0

5.2. у Віцеб скай во бласці – рэс таўра цыя фрэ ска ва га
роспісу Спа са-Пра аб ра жэн скай цар квы ў г. По лац ку

2011–2015 Віцебскі абл-
вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

2 500,0

2 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
5.3. у Го мель скай во бласці на 4 аб’ектах: 2011–2015 Го мельскі абл- 

вы кан кам
рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

2 500,0

13 900,0

–

2 500,0

250,0

4 270,0

650,0

2 155,0

700,0

1 900,0

900,0

3 075,0
рэс таўра цый на-ад наўлен чыя ра бо ты на аб’ектах
па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля ў г. Го мелі

2011–2015 мяс цо вы бюд жэт 9 593,0 1 500,0 3 030,0 1 655,0 1 400,0 2 008,0

ства рэн не му зея пад ад кры тым не бам на мес цы ста -
янкі-1 пе рыя ду верх ня га па ле аліту ў в. Юравічы
Калінкавіцка га раё на

2011–2012 » 1 185,0 500,0 685,0 – – –

рэс таўра цыя Пак роўскай цар квы ў г. Пет ры ка ве 2011–2014 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

400,0

555,0

–

250,0

–

305,0

200,0

–

200,0

–

–

–
рэс таўра цыя і пры ста са ван не ком плек су бы ло га
па ла ца гра фаў Чар ны шо вых-Кругліка вых у г. Ча -
чэр ску

2011–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

2 100,0

2 567,0

–

250,0

250,0

250,0

450,0

500,0

500,0

500,0

900,0

1 067,0
5.4. у Грод зен скай во бласці на 5 аб’ектах: 2011–2015 Г р о д  з е н с к і

аб лвы кан кам
рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

10 615,0

14 310,0

2 750,0

1 340,0

1 745,0

4 060,0

1 970,0

4 760,0

2 000,0

2 000,0

2 150,0

2 150,0

Працяг табл.
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

рэс таўра цыя і капіталь ны ра монт цар квы аба рон -
ча га тыпу ў в. Сын кавічы Зэль вен ска га раё на

2011–2012 рэс публіканскі
бюд жэт

1 500,0 1 455,0 45,0 – – –

рэс таўра цыя зам ка ў г. Лідзе 2011–2013 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

2 415,0

7 120,0

695,0

800,0

800,0

3 160,0

920,0

3 160,0

–

–

–

–
на ву ко ва-дас лед чыя і пра ект ныя ра бо ты, кан сер -
ва цыя зам ка ў г. На ваг руд ку

2011–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

2 500,0

2 500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
кан сер ва цыя і до б раўпа рад ка ван не руін бы ло га
зам ка Са пе гаў з фраг мен тамі аба рон чых збу да ван -
няў у в. Галь ша ны Аш мян ска га раё на

2011–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

2 850,0

3 340,0

100,0

40,0

300,0

300,0

450,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
на ву ко ва-дас лед чыя і пра ект ныя ра бо ты, рэс -
таўра цыя Свя та-Рас тва-Ба га родзіцкай цар квы
(крэ пасць аба рон ча га тыпу) у в. Му ра ван ка Шчу -
чын ска га раё на

2012–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

1 350,0

1 350,0

–

–

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

500,0

650,0

650,0

5.5. у Магілёўскай во бласці на 8 аб’ектах: 2012–2015 Магілёўскі абл- 
вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

6 795,0

8 500,0

–

–

1 070,0

1 775,0

1 450,0

2 300,0

2 100,0

2 250,0

2 175,0

2 175,0
пер ша чар го выя суп раць а ва рый ныя ра бо ты і кан -
сер ва цыя фраг мен таў зам ка ў г. Бы ха ве

2012–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

1 900,0

2 000,0

–

–

400,0

500,0

500,0

500,0

900,0

900,0

100,0

100,0
пер ша чар го выя суп раць а ва рый ныя ра бо ты і кан -
сер ва цыя бу дын ка бы лой сіна гогі ў г. Бы ха ве

2012–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

450,0

500,0

–

–

50,0

50,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0
пер ша чар го выя суп раць а ва рый ныя ра бо ты і кан -
сер ва цыя рэшт каў кас цё ла ў в. Рас на Дрыбінска га
раё на

2012–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

1 395,0

1 500,0

–

–

70,0

75,0

150,0

250,0

250,0

250,0

925,0

925,0
ра бо ты па рэ кан ст рук цыі бу дын ка сядзібы, кан сер -
ва цыя рэшт каў гас па дар чых па бу доў у склад зе ком -
плек су бы лой сядзібы ў в. Рас на Дрыбінска га раё на

2012–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

1 950,0

2 500,0

–

–

150,0

250,0

200,0

500,0

600,0

750,0

1 000,0

1 000,0
пер ша чар го выя суп раць а ва рый ныя ра бо ты і кан -
сер ва цыя кас цё ла Свя то га Міка лая ў в. Кня жы цы
Магілёўска га раё на

2012–2014 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт

1 100,0

2 000,0

–

–

400,0

900,0

500,0

900,0

200,0

200,0

–

–
рэ кан ст рук цыя з рэс таўра цы яй ком плек су Ус пен -
ска га ма на сты ра ў в. Пус тынкі Мсціслаўска га раё -
на (у тым ліку пра ект на-вы шу каль ныя ра бо ты)

2011–2015 у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных дзяр жаўнай
 інве сты цый най пра гра май

рэ кан ст рук цыя з рэс таўра цы яй Ус пен ска га кас цё -
ла ў г. Мсцісла ве (у тым ліку пра ект на-вы шу каль -
ныя ра бо ты)

2011–2015 »

рэ кан ст рук цыя бы ло га ка легіума езуітаў у
г. Мсцісла ве (у тым ліку пра ект на-вы шу каль ныя
ра бо ты)

2011–2015 »
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5.6. у Мінскай во бласці на 6 аб’ектах: 2011–2015 рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

400,0

1 100,0
2 300,0

150,0

200,0
400,0

250,0

700,0
500,0

–

200,0
500,0

–

–
500,0

–

–
400,0

пер ша чар го выя суп раць а ва рый ныя ра бо ты і рэ -
кан ст рук цыя фраг мен таў бы лой сядзібы вялікіх
кня зёў Ра ма на вых у в. Ста ра ба ры саў Ба ры саўска -
га раё на

2011–2015 іншыя крыніцы 2 000,0 300,0 300,0 500,0 500,0 400,0

ра монт Спа са-Пра аб ра жэн скай цар квы (былы
кальвінскі збор) у г. За слаўе

2011–2012 » 200,0 100,0 100,0 – – –

до б раўпа рад ка ван не тэ ры то рыі пар ку па ла ца ва-
пар ка ва га ком плек су ў в. Пры лукі Мінска га раё на

2012–2013 мяс цо вы бюд жэт
іншыя крыніцы

100,0
100,0

–
–

–
100,0

100,0
–

–
–

–
–

рэс таўра цый ныя ра бо ты на аб’екце «Скарбніца» ў
склад зе ан самб ля бы лой сядзібы ў в. Стань ка ва
Дзяр жын ска га раё на

2011–2013 мяс цо вы бюд жэт 500,0 200,0 200,0 100,0 – –

ра монт Свя та-Ва ск ра сен скай цар квы (бу ды нак
бы ло га кас цё ла пры кляш та ры дамінікан цаў) у
г. Клец ку

2011 рэс публіканскі
бюд жэт

150,0 150,0 – – – –

рэс таўра цыя бу дын ка бы ло га дома два ран ска га
схо ду ў г. Слуц ку

2012 » 250,0 – 250,0 – – –

мяс цо вы бюд жэт 500,0 – 500,0 – – –
Уся го па раз дзе лу 69 820,0 9 640,0 17 140,0 15 665,0 12 750,0 14 625,0

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 23 178,0 3 400,0 3 965,0 4 708,0 5 300,0 5 805,0
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -

мы
41 161,0 4 570,0 11 445,0 10 186,0 6 800,0 8 160,0

 у тым ліку:
Брэсцкі
Віцебскі
Го мельскі
Грод зенскі
Магілёўскі
Мінскі

851,0
2 500,0

13 900,0
14 310,0

8 500,0
1 100,0

30,0
500,0

2 500,0
1 340,0

–
200,0

140,0
500,0

4 270,0
4 060,0
1 775,0

700,0

271,0
500,0

2 155,0
4 760,0
2 300,0

200,0

150,0
500,0

1 900,0
2 000,0
2 250,0

–

260,0
500,0

3 075,0
2 150,0
2 175,0

–
іншыя крыніцы 5 481,0 1 670,0 1 730,0 771,0 650,0 660,0

За бес пя чэн не за ха ва насці Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь 
і агуль на да ступ насці му зей ных прад ме таў

6. На быц цё ра ры тэт ных куль тур ных каш тоўна сцей
на міжна род ных аўкцыё нах, у юры дыч ных і
фізічных асоб для фарміра ван ня Му зей на га фон ду
Рэс публікі Бе ла русь

2012–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

4 000,0 – 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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7. Ства рэн не На цыя наль на га інтэр нэт-пар та ла
«Музеі Бе ла русі»

2012 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не 
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

8. Ар ганіза цыя і пра вяд зен не На цыя наль на га му -
зей на га фес ты ва лю «Інтэр му зей-Бе ла русь»

2012, 2014 » » 800,0 – 400,0 – 400,0 –

9. Ад крыц цё но вых дзяр жаўных ус та ноў, у тым
ліку:

аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

9 093,0 1 270,0 2 750,0 2 515,0 928,0 1 630,0

9.1. у г. Мінску (пры ста са ван не бу дын каў пад му -
зей ныя ўста но вы):

2011–2013 2 450,0 300,0 1 200,0 950,0 – –

мас тац кая га ле рэя М.А.Савіцка га 2012–2013 550,0 – 500,0 50,0 – –
му зей сядзібна га по бы ту ў Ло шыцкім сядзібна-пар -
ка вым ком плек се

2011–2012 700,0 300,0 400,0 – – –

му зей ны ком плекс «Мінскае зам чыш ча» 2012–2013 1 200,0 – 300,0 900,0 – –
9.2. у Віцеб скай во бласці (пры ста са ван не бу дын каў
пад му зей ныя ўста но вы):

2011–2013 Віцебскі абл-
вы кан кам

» 2 520,0 920,0 800,0 800,0 – –

Верх нядзвінскі гісто ры ка-кра яз наўчы му зей 1 320,0 520,0 400,0 400,0 – –
Дуб ро венскі гісто ры ка-кра яз наўчы му зей 1 200,0 400,0 400,0 400,0 – –

9.3. у Го мель скай во бласці (пры ста са ван не бу дын -
каў пад му зей ныя ўста но вы):

2012–2013,
2015

Го мельскі аб -
лвы кан кам

» 875,0 – 250,0 275,0 – 350,0

Го мельскі гісто ры ка-кра яз наўчы му зей 2012 250,0 – 250,0 – – –
Бу да-Ка ша лёўскі кра яз наўчы му зей 2013 275,0 – – 275,0 – –
му зей-сядзіба ў н.п. Чыр во ны Бе раг Жлобінска га
раё на

2015 350,0 – – – – 350,0

9.4. у Грод зен скай во бласці (пры ста са ван не бу дын ка 
пад му зей ную ўста но ву) – Ас тра вецкі гісто ры ка-эт -
на графічны му зей

2011–2015 Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам

» 900,0 50,0 100,0 150,0 200,0 400,0

9.5. у Магілёўскай во бласці: 2012–2015 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 2 348,0 – 400,0 340,0 728,0 880,0

Мсціслаўскі гісто ры ка-ар хеа лагічны му зей-за па -
веднік (пры ста са ван не бу дын ка пад му зей ную
ўста но ву, пра ект ныя і мас тацкія ра бо ты, вы раб аб -
ста ля ван ня экс пазіцый)

2012–2015 900,0 – 200,0 100,0 300,0 300,0

гісто ры ка-куль тур ны му зей ны ком плекс «Баб -
руй ская крэ пасць» (рэ кан ст рук цыя, ства рэн -
не інфра ст рук ту ры, пра ект ныя ра бо ты, вы раб аб -
ста ля ван ня)

2012–2015 1 048,0 – 200,0 240,0 228,0 380,0

філіял Дрыбінска га гісто ры ка-эт на графічна га му -
зея ў в. Рас на (ства рэн не экс пазіцыі, ра монт бу -
дын ка)

2014–2015 400,0 – – – 200,0 200,0
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10. Ства рэн не но вых экс пазіцый, у тым ліку: 2011–2013 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

37 770,0 6 070,0 16 200,0 15 500,0 – –

аб лвы кан ка -
мы

мяс цо выя бюд -
жэ ты

28 762,8 4 425,5 5 963,3 5 528,0 6 158,0 6 688,0

10.1. у Бе ла рускім дзяр жаўным музеі на род най
архітэк ту ры і по бы ту

2011–2012 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

770,0 70,0 700,0 – – –

10.2. у Бе ла рускім дзяр жаўным музеі гісто рыі
Вялікай Ай чын най вай ны

2011–2013 » » 35 000,0 5 000,0 15 000,0 15 000,0 – –

10.3. у другім пус ка вым ком плек се Нясвіжска га па -
ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля XVI–XVIII cтагоддзяў

2011–2013 » » 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0 – –

10.4. у Брэсц кай во бласці экс пазіцый: 2011–2015 Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

3 031,0 560,0 643,0 593,0 555,0 680,0

Бя ро заўска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 531,0 210,0 150,0 90,0 55,0 26,0
Брэсц ка га аб лас но га кра яз наўчага му зея 1 550,0 350,0 403,0 243,0 200,0 354,0
філіяла Брэсц ка га аб лас но га кра яз наўчага му зея
«Вы ра та ва ныя мас тацкія каш тоўнасці»

950,0 – 90,0 260,0 300,0 300,0

10.5. у Віцеб скай во бласці экс пазіцый: 2011–2015 Віцебскі абл-
вы кан кам

» 1 330,0 40,0 590,0 150,0 350,0 200,0

му зея гісто рыі По лац ка 665,0 20,0 295,0 75,0 175,0 100,0
Віцеб ска га аб лас но га кра яз наўчага му зея 665,0 20,0 295,0 75,0 175,0 100,0

10.6. у Грод зен скай во бласці экс пазіцый: 2011–2015 Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам

» 500,0 50,0 100,0 50,0 150,0 150,0

Грод зен ска га дзяр жаўнага му зея гісто рыі рэлігіі 200,0 50,0 100,0 50,0 – –
Лідска га гісто ры ка-мас тац ка га му зея 300,0 – – – 150,0 150,0

10.7. у Магілёўскай во бласці экс пазіцый: 2011–2015 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 21 676,0 3 300,0 4 155,0 4 296,0 4 725,0 5 200,0

Магілёўска га аб лас но га кра яз наўчага му зея 500,0 250,0 250,0 – – –
Магілёўска га мас тац ка га му зея імя П.В.Мас -
ленікава

440,0 220,0 220,0 – – –

Асіповіцка га кра яз наўчага му зея 930,0 930,0 – – – –
Быхаўска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 1 100,0 – 200,0 900,0 – –
Баб руй ска га га рад ско га мас тац ка га му зея 1 385,0 – 385,0 1 000,0 – –
Глу ска га кра яз наўчага му зея 600,0 600,0 – – – –
Го рац ка га гісто ры ка-эт на графічна га му зея 1 450,0 200,0 1 250,0 – – –
Дрыбінска га гісто ры ка-эт на графічна га му зея 1 500,0 – – – 500,0 1 000,0
Жыліцка га му зей на га ком плек су (пер шы этап
ста цыя нар най экс пазіцыі), Кіраўскі раён

5 006,0 – – 306,0 2 020,0 2 680,0
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Клічаўска га кра яз наўчага му зея 800,0 400,0 400,0 – – –
Клімавіцка га кра яз наўчага му зея 420,0 – – 420,0 – –
Крас на поль ска га гісто ры ка-эт на графічна га му зея 1 200,0 – – – 1 200,0 –
Кры чаўска га кра яз наўчага му зея 1 100,0 600,0 500,0 – – –
Мсціслаўска га гісто ры ка-ар хеа лагічна га му зея (у
бу дын ку бы ло га езуіцка га ка легіума)

2 000,0 – – – – 2 000,0

му зея гісто рыі го ра да Магілёва (ста цыя нар ная
экс пазіцыя)

320,0 100,0 100,0 120,0 – –

Слаўга рад ска га кра яз наўчага му зея 900,0 – 450,0 450,0 – –
Хоцімска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 900,0 – 300,0 600,0 – –
Чэ ры каўска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 1 025,0 – – – 505,0 520,0
Круг лян ска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 100,0 – 100,0 – – –

10.8. у Мінскай во бласці экс пазіцый: 2011–2015 Мінскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

1 371,8 335,5 321,3 270,0 192,0 253,0

Мінска га аб лас но га кра яз наўчага му зея 465,0 115,0 75,0 75,0 100,0 100,0
Ба ры саўска га аб’яднанага му зея 120,0 60,0 60,0 – – –
Івя нец ка га му зея тра ды цый най куль ту ры 40,0 – 20,0 – 20,0 –
Ва ло жын ска га кра яз наўчага му зея 65,0 20,0 20,0 25,0 – –
Вілей ска га кра яз наўчага му зея 11,8 0,5 1,3 5,0 2,0 3,0
Ла гой ска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея імя
К. і Я.Тыш кевічаў

120,0 – 50,0 70,0 – –

Нясвіжска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 90,0 – – – – 90,0
Салігор ска га кра яз наўчага му зея 35,0 20,0 15,0 – – –
Ста ра да рож ска га гісто ры ка-эт на графічна га му зея 85,0 30,0 30,0 25,0 – –
Узд зен ска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 90,0 40,0 – 20,0 20,0 10,0
Жодзінска га кра яз наўчага му зея 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10.9. у Го мель скай во бласці экс пазіцый: 2011–2015 Го мельскі абл- 
вы кан кам

» 854,0 140,0 154,0 169,0 186,0 205,0

Го мель ска га па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля 436,0 50,0 100,0 – 186,0 100,0
Го мель ска га аб лас но га му зея ва ен най сла вы 74,0 50,0 24,0 – – –
му зея гісто рыі го ра да Го ме ля 70,0 40,0 30,0 – – –
Жлобінска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 105,0 – – – – 105,0
Калінкавіцка га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 54,0 – – 54,0 – –
Лель чыц ка га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 50,0 – – 50,0 – –
Свет ла гор ска га гісто ры ка-кра яз наўчага му зея 65,0 – – 65,0 – –

Працяг табл.
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11. Аб ста ля ван не Цэн тра Дзяр жаўнага ка та ло га Му -
зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь (да лей – Цэнтр)
сер ве рам рэ зер во ва га капіра ван ня і вэб-сер ве рам

2011 Мінкуль ту  -
ры, Цэнтр

рэс публіканскі
бюд жэт 

25,0 25,0 – – – –

12. За бес пя чэн не прак ладкі оп ты ка-ва ла кон най
лініі Інтэр нэт да Цэн тра і яе функ цыя на ван ня

2011–2015 » » 35,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0

13. За куп ка ліцэнзійна га пра грам на га за бес пя чэн ня
(сістэ ма кіра ван ня ба замі да ных «ORACLE», апе ра -
цый ныя сістэ мы, тэкс та выя і графічныя рэ дак та ры,
ан тывірус ная ахо ва і іншае) для Цэн тра

2011–2015 » » 89,0 25,0 16,0 16,0 16,0 16,0

14. За куп ка ліцэнзійна га пра грам на га за бес пя чэн ня
(апе ра цый ныя сістэ мы, тэкс та выя і графічныя рэ -
дак та ры, ан тывірус ная ахо ва, аўта ма ты за ва ныя
сістэ мы ўліку фон даў і іншае), у тым ліку для:

2011–2015 Мінкуль ту ры » 141,8 15,0 69,8 19,0 19,0 19,0
аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

1 031,3 422,3 142,5 150,5 159,5 156,5

На цыя наль на га гіста рыч на га му зея Рэс публікі
Бе ла русь

Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт 

35,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0

На цыя наль на га мас тац ка га му зея Рэс публікі Бе -
ла русь

» » 36,3 – 21,3 5,0 5,0 5,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея гісто рыі Вялікай
Ай чын най вай ны

» » 30,0 – 15,0 5,0 5,0 5,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея на род най
архітэк ту ры і по бы ту

» » 13,0 – 7,0 2,0 2,0 2,0

На цыя наль на га  гісто ры ка-куль тур на га  му зея-
за па ведніка «Нясвіж»

» » 13,0 – 10,0 1,0 1,0 1,0

ме ма ры яль на га ком плек су «Брэсц кая крэ -
пасць-ге рой»

» » 14,5 – 11,5 1,0 1,0 1,0

17 му зеяў Брэсц кай во бласці Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

47,0 43,0 1,0 1,0 1,0 1,0

27 му зеяў Віцеб скай во бласці Віцебскі абл-
вы кан кам

» 242,2 188,2 13,5 13,5 13,5 13,5

30 му зеяў Го мель скай во бласці Го мельскі абл- 
вы кан кам

» 429,0 70,0 77,0 85,0 94,0 103,0

25 му зеяў Магілёўскай во бласці М а г і л ё ў с к і
аблвы кан кам

» 205,0 57,0 40,0 40,0 40,0 28,0

23 му зеяў Мінскай во бласці Мінскі абл-
вы кан кам

» 94,8 54,8 10,0 10,0 10,0 10,0

3 му зеяў г. Мінска Мінскі гар -
вы кан кам

» 13,3 9,3 1,0 1,0 1,0 1,0

Працяг табл.
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

15. Аб ста ля ван не му зеяў рэс публікі камп’ютарнай
тэхнікай і ажыц цяўлен не яе ма дэрнізацыі (аўта ма -
ты за цыя ра бо чых мес цаў для суп ра цоўнікаў і мес -
цаў для ка ры стальнікаў з разліку адно аўта ма ты за -
ва нае мес ца на ты ся чу ча ла век), у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту ры

аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты

190,8

1 212,0

91,3

577,0

26,0

308,0

24,5

107,0

24,5

109,0

24,5

111,0

На цыя наль на га гіста рыч на га му зея Рэс публікі
Бе ла русь (сер вер, 2 ра бо чыя стан цыі, ма дэрніза -
цыя 7 штук сас та рэ лай тэхнікі, лічба вы фо таа па -
рат, 8 крыніц бес пе ра бой на га сілка ван ня)

Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

35,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0

На цыя наль на га мас тац ка га му зея Рэс публікі Бе -
ла русь (сер вер, 2 ра бо чыя стан цыі, ма дэрніза цыя
10 штук сас та рэ лай тэхнікі, ска нер фар мату А3)

» » 36,3 16,3 5,0 5,0 5,0 5,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея гісто рыі Вялікай
Ай чын най вай ны (сер вер, 4 ра бо чыя стан цыі, мно га -
функ цыя наль нае ўстрой ства, ска нер фар мату А3,
12 крыніц бес пе ра бой на га сілка ван ня)

» » 30,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея на род най архітэк -
ту ры і по бы ту (2 ра бо чыя стан цыі, ра бо чая стан цыя
з функ цы ямі сер ве ра)

» » 13,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Дзяр жаўнага му зея гісто рыі тэ ат раль най і му зыч -
най куль ту ры (ра бо чая стан цыя з функ цы ямі сер -
ве ра, лічба вы фо таа па рат, ска нер фар мату А3)

» » 8,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Дзяр жаўнага му зея гісто рыі бе ла ру скай літа ра ту -
ры (ра бо чая стан цыя з функ цы ямі сер ве ра, лічба -
вы фо таа па рат, ска нер фар мату А3)

» » 9,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Літа ра тур на га му зея М.Ба гда новіча (ра бо чая
стан цыя з функ цы ямі сер ве ра, лічба вы фо таа па -
рат, ска нер фар мату А3)

» » 9,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Дзяр жаўнага літа ра тур на-ме ма ры яль на га му зея
Яку ба Ко ла са (ра бо чая стан цыя з функ цы ямі сер -
ве ра, лічба вы фо таа па рат, ска нер фар мату А3)

» » 9,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Дзяр жаўнага літа ра тур на га му зея Янкі Ку па лы
(ра бо чая стан цыя з функ цы ямі сер ве ра, 2 крыніцы 
бес пе ра бой на га сілка ван ня, ска нер фар мату А3)

» » 9,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Літа ра тур на га му зея Пет ру ся Броўкі (2 ра бо чыя
стан цыі, 2 крыніцы бес пе ра бой на га сілка ван ня,
ска нер фар мату А3, лічба вы фо таа па рат, мно га -
функ цыя наль нае ўстрой ства)

» » 5,0 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5

На цыя наль на га гісто ры ка-куль тур на га му зея-
за па ведніка «Нясвіж» (сер вер, 2 крыніцы бес пе ра -
бой на га сілка ван ня, ска нер фар ма ту А3, лічба вы
фо таа па рат, мно га функ цыя наль нае ўстрой ства)

» » 13,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Працяг табл.
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

ме ма ры яль на га ком плек су «Брэсц кая крэ -
пасць-ге рой» (сер вер, 2 крыніцы бес пе ра бой на га
сілка ван ня, ска нер фар мату А3, лічба вы фо таа па -
рат, мно га функ цыя наль нае ўстрой ства)

Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

14,5 9,0 2,5 1,0 1,0 1,0

17 му зеяў Брэсц кай во бласці Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

350,0 200,0 75,0 25,0 25,0 25,0

27 му зеяў Віцеб скай во бласці

21 му зея Го мель скай во бласці

6 му зеяў Грод зен скай во бласці

25 му зеяў Магілёўскай во бласці

23 му зеяў Мінскай во бласці

3 му зеяў г. Мінска

Віцебскі абл-
вы кан кам
Го мельскі абл- 
вы кан кам
Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам
М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам
Мінскі абл-
вы кан кам
Мінскі гар -
вы кан кам

»

»

»

»

»

»

169,8

110,0

30,0

300,0

173,7

78,5

69,8

18,0

3,0

150,0

73,7

62,5

25,0

20,0

9,0

150,0

25,0

4,0

25,0

22,0

6,0

–

25,0

4,0

25,0

24,0

6,0

–

25,0

4,0

25,0

26,0

6,0

–

25,0

4,0

16. За куп ка прад ме таў му зей на га зна чэн ня для му -
зей ных фон даў, у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту ры

аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты

8 525,0

13 305,0

1 111,0

2 192,0

1 801,0

2 436,5

1 741,0

2 670,5

1 901,0

2 880,5

1 971,0

3 125,5

На цыя наль на га гіста рыч на га му зея Рэс публікі
Бе ла русь

Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

820,0 50,0 170,0 150,0 200,0 250,0

На цыя наль на га мас тац ка га му зея Рэс публікі Бе -
ла русь

» » 2 130,0 100,0 440,0 450,0 560,0 580,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея гісто рыі Вялікай
Ай чын най вай ны

» » 2 500,0 50,0 650,0 600,0 600,0 600,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея на род най
архітэк ту ры і по бы ту

» » 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

На цыя наль на га гісто ры ка-куль тур на га му зея-за па -
ведніка «Нясвіж»

» » 2 870,0 870,0 500,0 500,0 500,0 500,0

ме ма ры яль на га ком плек су «Брэсц кая крэ -
пасць-ге рой»

» » 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

17 му зеяў Брэсц кай во бласці Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

380,0 70,0 73,0 76,0 79,0 82,0

27 му зеяў Віцеб скай во бласці Віцебскі абл-
вы кан кам

» 60,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0

30 му зеяў Го мель скай во бласці Го мельскі абл- 
вы кан кам

» 917,0 150,0 165,0 182,0 200,0 220,0

15 му зеяў Грод зен скай во бласці Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам

» 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Працяг табл.
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

25 му зеяў Магілёўскай во бласці М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

9 770,0 1 600,0 1 760,0 1 940,0 2 130,0 2 340,0

23 му зеяў Мінскай во бласці Мінскі абл-
вы кан кам

» 268,0 42,0 58,5 52,5 51,5 63,5

3 му зеяў г. Мінска Мінскі гар -
вы кан кам

» 1 860,0 310,0 350,0 400,0 400,0 400,0

17. За куп ка аўдыягідаў, інфакіёскаў і муль ты ме -
дый ных пра ек та раў, у тым ліку для:

Мінкуль ту ры

аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты

115,0

915,5

22,0

110,0

28,0

290,5

20,0

290,0

25,0

110,0

20,0

115,0

На цыя наль на га гіста рыч на га му зея Рэс публікі
Бе ла русь – 10 аўдыягідаў на 5 мо вах

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

25,0 2,0 8,0 5,0 5,0 5,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея гісто рыі Вялікай
Ай чын най вай ны – 20 аўдыягідаў на 5 мо вах

2011–2015 » » 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Бе ла ру ска га дзяр жаўнага му зея на род най
архітэк ту ры і по бы ту – 16 аўдыягідаў на 5 мо вах

2011–2015 » » 40,0 10,0 10,0 5,0 10,0 5,0

му зеяў Брэсц кай во бласці – 17 інфакіёскаў Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

255,0 50,0 50,0 50,0 50,0 55,0

му зеяў Віцеб скай во бласці – 4 муль ты ме дый ныя
пра ек та ры, 15 інфакіёскаў

Віцебскі абл-
выкан кам

» 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

му зеяў Магілёўскай во бласці – 24 інфакіёскі М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 360,0 – 180,0 180,0 – –

му зеяў г. Мінска – 3 аўдыягіды, 3 інфакіёскі Мінскі гар -
вы кан кам

» 50,5 10,0 10,5 10,0 10,0 10,0

18. Рэ кан ст рук цыя і капіталь ны ра монт му зей ных
бу дын каў і фон дас ховішчаў, у тым ліку: 

2011–2015 Мінкуль ту ры
аб лвы кан ка -
мы

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты

67 860,0

38 689,0

5 790,0

10 461,0

15 880,0

12 929,0

14 230,0

4 972,0

17 030,0

6 735,0

14 930,0

3 592,0

18.1. На цыя наль ны мас тацкі му зей Рэс публікі Бе ла -
русь (у тым ліку для ства рэн ня Рэс публікан ска га цэн -
тра рэс таўрацыі і кан сер ва цыі) – капіталь ны ра монт

2012–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

37 000,0 – 9 000,0 9 000,0 11 000,0 8 000,0

18.2. Бе ла рускі дзяр жаўны му зей на род най архітэк -
ту ры і по бы ту – рэ кан ст рук цыя, капіталь ны ра монт

2011–2015 » » 10 980,0 1 840,0 1 030,0 2 330,0 2 690,0 3 090,0

18.3. Дзяр жаўны літа ра тур ны му зей Янкі Ку па лы –
капіталь ны ра монт

2011–2012 » » 2 000,0 850,0 1 150,0 – – –

18.4. Дзяр жаўны му зей гісто рыі бе ла ру скай літа ра -
ту ры – капіталь ны рамонт

2011–2012 » » 2 300,0 750,0 1 550,0 – – –

18.5. Дзяр жаўны літа ра тур на-ме ма ры яль ны му зей
Яку ба Ко ла са – капіталь ны ра монт

2011–2012 » » 2 000,0 850,0 1 150,0 – – –

Працяг табл.
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады
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Крыніцы
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Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

18.6. ме ма ры яль ны ком плекс «Брэсц кая крэ -
пасць-ге рой» – капіталь ны ра монт

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

13 580,0 1 500,0 2 000,0 2 900,0 3 340,0 3 840,0

18.7. у Брэсц кай во бласці: 2011–2015 Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

8 744,0 836,0 2 964,0 1 085,0 2 590,0 1 269,0

Брэсцкі аб лас ны кра яз наўчы му зей 8 374,0 636,0 2 869,0 1 010,0 2 590,0 1 260,0
Бя ро заўскі кра яз наўчы му зей 130,0 130,0 – – – –
му зей гісто рыі го ра да Брэ ста 240,0 70,0 95,0 75,0 – –

18.8. у Віцеб скай во бласці: 2011–2015 Віцебскі абл-
вы кан кам

» 6 480,0 2 335,0 2 145,0 500,0 500,0 1 000,0

Бя гомльскі му зей на род най сла вы 100,0 50,0 50,0 – – –
Сафійскі са бор у г. По лац ку 2 290,0 1 290,0 1 000,0 – – –
Літа ра тур ны му зей у г. Віцеб ску 250,0 125,0 125,0 – – –
Брас лаўскае аб’яднанне му зеяў 470,0 200,0 270,0 – – –
Сен ненскі гісто ры ка-кра яз наўчы му зей 220,0 120,0 100,0 – – –
Ле пельскі кра яз наўчы му зей 3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1 000,0
Пас таўскі ра ён ны кра яз наўчы му зей 150,0 50,0 100,0 – – –

18.9. у Го мель скай во бласці: 2011–2015 Го мельскі абл- 
вы кан кам

» 3 560,0 300,0 405,0 587,0 945,0 1 323,0

Вет каўскі му зей на род най твор часці 810,0 – – 87,0 500,0 223,0
Ча чэрскі гісто ры ка-эт на графічны му зей 825,0 – – – 75,0 750,0
Брагінскі гіста рыч ны му зей 500,0 – 200,0 300,0 – –
Го мельскі па ла ца ва-пар ка вы ан самбль 1 425,0 300,0 205,0 200,0 370,0 350,0

18.10. у Магілёўскай во бласці: 2011–2014 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 18 755,0 6 290,0 6 965,0 2 800,0 2 700,0 –

Быхаўскі гісто ры ка-кра яз наўчы му зей 1 500,0 1 500,0 – – – –
Баб руйскі га радскі мас тацкі му зей імя Г.Г.Па п -
лаўска га

1 550,0 750,0 800,0 – – –

Го рацкі гісто ры ка-эт на графічны му зей 2 300,0 1 300,0 1 000,0 – – –
Слаўга радскі кра яз наўчы му зей 1 550,0 1 350,0 200,0 – – –
Дрыбінскі гісто ры ка-эт на графічны му зей 1 700,0 500,0 1 200,0 – – –
Клімавіцкі кра яз наўчы му зей 1 900,0 – 400,0 150,0 1 350,0 –
Крас на польскі гісто ры ка-эт на графічны му зей 2 500,0 100,0 500,0 1 900,0 – –
Хоцімскі гісто ры ка-кра яз наўчы му зей 905,0 140,0 765,0 – – –
му зей гісто рыі го ра да Магілёва 650,0 50,0 600,0 – – –
Чэ ры каўскі гісто ры ка-кра яз наўчы му зей 1 100,0 – 500,0 600,0 – –

Працяг табл.
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Магілёўскі аб лас ны кра яз наўчы му зей імя Е.Р.Ра -
ма на ва

400,0 400,0 – – – –

Бя лыніцкі мас тацкі му зей імя В.К.Бя лыніцка га-
Бірулі

1 500,0 – – 150,0 1 350,0 –

будаўніцтва му зей на га мо ду ля ў ме ма ры яль ным
ком плек се «Буйніцкае поле» (філіял му зея гісто -
рыі го ра да Магілёва)

1 200,0 200,0 1 000,0 – – –

18.11. у Мінскай во бласці – за вяр шэн не будаўнічых
ра бот (капіталь ны ра монт з ма дэрніза цы яй) на
аб’ектах:

2011–2012 Мінскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

1 150,0 700,0 450,0 – – –

Мінскі аб лас ны кра яз наўчы му зей у г. Ма лад зеч -
на

200,0 200,0 – – – –

Жодзінскі кра яз наўчы му зей 750,0 400,0 350,0 – – –
Івя нецкі му зей тра ды цый най куль ту ры 200,0 100,0 100,0 – – –

Уся го па раз дзе лу 212 560,2 32 622,1 60 245,6 48 788,5 37 500,5 33 403,5
у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 119 551,6 13 164,3 35 425,8 32 555,5 20 420,5 17 985,5
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -

мы
93 008,6 19 457,8 24 819,8 16 233,0 17 080,0 15 418,0

у тым ліку:
Брэсцкі 12 807,0 1 759,0 3 806,0 1 830,0 3 300,0 2 112,0
Віцебскі 11 052,0 3 613,0 3 643,5 1 548,5 948,5 1 298,5
Го мельскі 6 745,0 678,0 1 071,0 1 320,0 1 449,0 2 227,0
Грод зенскі 1 480,0 113,0 219,0 216,0 366,0 566,0
Магілёўскі 53 414,0 11 397,0 13 650,0 9 596,0 10 323,0 8 448,0
Мінскі 3 058,3 1 206,0 864,8 357,5 278,5 351,5

Мінскі гар -
вы кан кам

4 452,3 691,8 1 565,5 1 365,0 415,0 415,0

За бес пя чэн не сва бод на га і роўнага дос ту пу да інфар ма цый ных рэ сур саў і бібліятэч ных фон даў для роз ных груп на сельніцтва
19. Пра вяд зен не цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў
(кон кур сы, семінары, кан фе рэн цыі, вы стаўкі, у тым
ліку міжна род ныя)

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных
 на пра вяд зен не цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

20. Пад рых тоўка но вай рэ дак цыі стан дар та Бе ла русі
7.20-2000 «Бібліятэч ная ста ты сты ка. Асноўныя па ла -
жэнні»

2013 » » у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры

21. Ства рэн не звод на га элек трон на га інфар ма цый -
на га рэ сур су на цыя наль най бібліяг рафіі Бе ла русі,
ук лю чаю чы рас пра цоўку пра грам на га за бес пя чэн ня 
і інфар ма цый нае напаўнен не

2011–2015 » » 1 100,0 140,0 240,0 240,0 240,0 240,0
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22. Рас пра цоўка і ўка ра нен не цэн траліза ва най сістэ -
мы раз мер ка ва на га дос ту пу ка ры стальнікаў да элек -
трон ных інфар ма цый ных рэ сур саў ай чын ных і су-
свет ных вы твор цаў (вірту аль ная чы таль ная зала
дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка
Бе ла русі» (да лей – НББ), у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

750,0 39,0 255,0 152,0 152,0 152,0

22.1. рас пра цоўка пра грам на га за бес пя чэн ня 142,0 39,0 103,0 – – –
22.2. за куп ка баз да ных 608,0 – 152,0 152,0 152,0 152,0
23. Ства рэн не звод на га элек трон на га ка та ло га
бібліятэк Бе ла русі, пе рыя дыч ных вы дан няў, спе цы -
яль ных відаў да ку мен таў (аўдыя-, відэа да ку мен ты,
ноты, кар та графічныя да ку мен ты, выяўлен чыя да -
ку мен ты), ук лю чаю чы за куп ку пра грам на га за бес -
пя чэн ня

2011–2015 » » 1 000,0 50,0 300,0 250,0 200,0 200,0

24. Рас пра цоўка пра грам на га за бес пя чэн ня для
ства рэн ня інтэр нэт-сай таў бібліятэк рэс публікі і
інтэ гра цыя з інтэр нэт-пар та лам НББ

2011–2015 » » 550,0 31,0 150,0 120,0 120,0 129,0

25. Ства рэн не элек трон най бібліятэкі «Фран цыск
Ска ры на – бе ла рускі і ўсход не сла вянскі пер шад ру -
кар», у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, НББ

» 4 029,8 400,0 1 442,0 678,0 52,5 1 457,3

25.1. выяўлен не, вы ву чэн не, пра вяд зен не на ву ко -
вай экс пер ты зы і ства рэн не на ву ко ва га апісан ня для
ўклю чэн ня ў элек трон ную бібліятэ ку (у час ка -
мандзіро вак спе цы ялістаў у Гер манію, Сла венію,
Расію, Украіну, Данію)

64,5 – 36,0 27,0 1,5 –

25.2. на быц цё вы дан няў Ф.Ска ры ны 1 200,0 – 600,0 600,0 – –
25.3. рас пра цоўка пра грам на га за бес пя чэн ня элек -
трон най бібліятэкі

170,0 – 50,0 40,0 40,0 40,0

25.4. вы ка нан не ра бот па напаўнен ню элек трон най
бібліятэкі (алічбоўка вы дан няў і кан верціра ван не ў
фар мат за ха ван ня і пра да стаўлен ня)

45,0 – 12,0 11,0 11,0 11,0

25.5. ства рэн не арыгінал-ма ке таў факсімільных вы -
дан няў Ф.Ска ры ны

1 406,3 – – – – 1 406,3

25.6. за куп ка сер ве ра, кніжна га ска не ра, ра бо чай
стан цыі да ска не ра, лічба ва га фо таа па ра та з ак се суа -
рамі

1 064,0 400,0 664,0 – – –

25.7. за куп ка пра грам на га за бес пя чэн ня ап ра цоўкі
выяў (Bookscan Editor, Adobe Creative Suite)

80,0 – 80,0 – – –

26. Ства рэн не элек трон най бібліятэкі «Radziviliana»,
у тым ліку:

2012–2015 » » 6 127,4 – 1 100,0 2 011,2 1 616,2 1 400,0

Працяг табл.
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26.1. выяўлен не, вы ву чэн не, на ву ко вае апісан не да -
ку мен таў для ўклю чэн ня ў элек трон ную бібліятэ ку
(у час ка мандзіро вак спе цы ялістаў у Расію, Літву,
Фінлян дыю)

Мінкуль ту  -
ры, НББ

рэс публіканскі
бюд жэт

17,0 – 5,0 6,0 6,0 –

26.2. рас пра цоўка пра грам на га за бес пя чэн ня элек -
трон най бібліятэкі

» » 500,0 – 95,0 200,0 200,0 5,0

26.3. вы ка нан не ра бот па напаўнен ню элек трон най
бібліятэкі (алічбоўка вы дан няў і кан верціра ван не ў
фар мат за ха ван ня і пра да стаўлен ня, за куп ка ў за -
меж ных краінах най больш каш тоўных элек трон -
ных копій кніг (1150 эк зэм п ля раў)

» » 5 580,0 – 1 000,0 1 790,0 1 395,0 1 395,0

26.4. ства рэн не му ля жоў вы дан няў (10 эк зэм п ля -
раў)  для  На цыя наль на га гісто ры ка-куль тур на га
му зея-за па ведніка «Нясвіж»

Мінкуль ту ры,
На цыя наль ны
г і с т о  р ы  к а -
куль тур ны му -
зей-за па веднік
«Нясвіж», НББ

» 30,4 – – 15,2 15,2 –

27. Ства рэн не на базе НББ кар па ра тыўнай служ бы
элек трон най дас таўкі да ку мен таў, у тым ліку:

2013–2014 Мінкуль ту ры » 140,0 – – 70,0 70,0 –

27.1. рас пра цоўка пра грам на га за бес пя чэн ня 70,0 – – 70,0 – –
27.2. за куп ка аб ста ля ван ня 70,0 – – – 70,0 –
28. Абнаўлен не і ма дэрніза цыя ў НББ: 2011–2015 » » 48 000,0 1 423,0 13 452,0 11 600,0 10 640,0 10 885,0
28.1. інтэр нэт-пар та ла 2 200,0 1 160,0 520,0 520,0 – –
28.2. ком плек су інфар ма цый на-тэх на лагічнай
сістэ мы

35 300,0 – 9 372,0 9 580,0 8 820,0 7 528,0

28.3. аб ста ля ван ня для алічбоўкі да ку мен таў 5 200,0 – 2 350,0 450,0 400,0 2 000,0
28.4. аб ста ля ван ня вы да вец ка га ком плек су 1 260,0 – 260,0 100,0 470,0 430,0
28.5. пра грам на га за бес пя чэн ня вы да вец ка га ком -
плек су

40,0 40,0 – – – –

28.6. аўта ма ты за ва най бібліятэч на-інфар ма цый най
сістэ мы

4 000,0 223,0 950,0 950,0 950,0 927,0

29. За бес пя чэн не ра бо ты падсістэ мы інфар ма цый -
най бяс пекі і ўліку вы ка ры стан ня рэ сур саў ком плек -
су інфар ма цый на-тэх на лагічнай сістэ мы НББ, ук -
лю чаю чы рас пра цоўку пра гра мы

2011–2015 » » 950,0 53,0 220,0 220,0 220,0 237,0

30. За бес пя чэн не дос ту пу да элек трон ных інфар ма -
цый ных рэ сур саў, ук лю чаю чы за куп ку элек трон -
ных вы дан няў і баз да ных 

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

у тым ліку:
па аб лас цях:

8 205,0 1 133,9 1 273,9 1 703,2 2 001,5 2 092,5

Працяг табл.
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Брэсц кая
Віцеб ская
Го мель ская
Магілёўская
Мінская

450,8
65,0

367,0
4 512,0

70,2

94,9
–

60,0
739,0

–

94,9
–

66,0
813,0

–

94,9
15,0
73,0

894,0
26,3

94,9
25,0
80,0

984,0
17,6

71,2
25,0
88,0

1 082,0
26,3

г. Мінск 2 740,0 240,0 300,0 600,0 800,0 800,0
31. Аб ста ля ван не бібліятэк рэс публікі камп’ютарнай
тэхнікай і за куп ка пра грам на га за бес пя чэн ня (аўта -
ма ты за цыя ра бо чых мес цаў для суп ра цоўнікаў і мес -
цаў для ка ры стальнікаў з разліку адно аўта ма ты за ва -
нае мес ца на ты ся чу ча ла век, уся го 17 600 адзінак
камп’ютарнага аб ста ля ван ня)

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

у тым ліку:
па аб лас цях:

71 630,7 12 977,6 13 621,7 14 242,0 14 995,0 15 794,4

Брэсц кая
Віцеб ская
Го мель ская
Грод зен ская
Магілёўская
Мінская

2 251,8
750,0

26 375,0
294,0

39 245,0
2 200,4

491,7
150,0

5 275,0
48,0

6 429,0
457,4

490,1
150,0

5 275,0
66,0

7 071,0
458,6

422,4
150,0

5 275,0
57,0

7 778,0
458,6

422,4
150,0

5 275,0
63,0

8 556,0
422,6

425,2
150,0

5 275,0
60,0

9 411,0
403,2

г. Мінск 514,5 126,5 111,0 101,0 106,0 70,0
32. Ас наш чэн не публічных бібліятэк рэс публікі но -
вым сер вер ным аб ста ля ван нем і ажыц цяўлен не ма -
дэрнізацыі сер ве раў (за куп ка аб ста ля ван ня) 

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

у тым ліку:
па аб лас цях:

1 431,6 228,4 248,6 275,6 320,6 358,4

Брэсц кая
Віцеб ская
Го мель ская
Грод зен ская
Магілёўская
Мінская

106,6
200,0
243,0
64,0

483,0
225,0

16,4
40,0
40,0
8,0

79,0
45,0

24,6
40,0
44,0
8,0

87,0
45,0

24,6
40,0
48,0
12,0
96,0
45,0

24,6
40,0
53,0
12,0

105,0
36,0

16,4
40,0
58,0
24,0

116,0
54,0

г. Мінск 110,0 – – 10,0 50,0 50,0
33. Рэ кан ст рук цыя і капіталь ны ра монт бібліятэч -
ных бу дын каў, у тым ліку:

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

у тым ліку:
па аб лас цях:

30 732,5 5 681,5 5 652,0 5 707,0 7 265,0 6 427,0

Брэсц кая во бласць – 1 Брэсц кая 1 230,0 190,0 450,0 130,0 300,0 160,0
Віцеб ская во бласць – 5 Віцеб ская 158,0 25,0 28,0 30,0 35,0 40,0
Го мель ская во бласць – 17 Го мель ская 8 523,0 1 532,0 1 485,0 1 828,0 2 166,0 1 512,0
Магілёўская во бласць – 9 Магілёўская 16 117,0 2 640,0 2 904,0 3 194,0 3 514,0 3 865,0
Мінская во бласць – 1 Мінская 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –
г. Мінск – 8 г. Мінск 4 304,5 1 194,5 685,0 425,0 1 150,0 850,0

Працяг табл.
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34. Ас наш чэн не публічных бібліятэк тыф ла аб ста ля -
ван нем для ка ры стальнікаў з па ру шэн нем зро ку, у
тым ліку (штук):

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

у тым ліку:
па аб лас цях:

2 291,0 378,0 402,0 427,0 532,0 552,0

Брэсц кая во бласць – 35 Брэсц кая 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
Віцеб ская во бласць – 18 Віцеб ская 72,0 8,0 8,0 8,0 24,0 24,0
Го мель ская во бласць – 38 Го мель ская 610,0 100,0 110,0 121,0 133,0 146,0
Магілёўская во бласць – 40 Магілёўская 824,0 135,0 149,0 163,0 180,0 197,0
Мінская во бласць – 1 Мінская 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
г. Мінск – 1 г. Мінск 110,0 – – – 60,0 50,0

Уся го па раз дзе лу 176 938,0 22 535,4 38 357,2 37 696,0 38 424,8 39 924,6
у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 62 647,2 2 136,0 17 159,0 15 341,2 13 310,7 14 700,3
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -

мы
у тым ліку:

114 290,8 20 399,4 21 198,2 22 354,8 25 114,1 25 224,3

Брэсцкі 4 639,2 913,0 1 179,6 791,9 961,9 792,8
Віцебскі 1 245,0 223,0 226,0 243,0 274,0 279,0
Го мельскі 36 118,0 7 007,0 6 980,0 7 345,0 7 707,0 7 079,0
Грод зенскі 358,0 56,0 74,0 69,0 75,0 84,0
Магілёўскі 61 181,0 10 022,0 11 024,0 12 125,0 13 339,0 14 671,0
Мінскі 2 970,6 617,4 618,6 644,9 591,2 498,5
Мінскі гар -
вы кан кам

7 779,0 1 561,0 1 096,0 1 136,0 2 166,0 1 820,0

Развіццё пра фесійна га мас тац тва
35. Ар ганіза цыя і пра вяд зен не рэс публікан ска га
кон кур су «На цыя наль ная тэ ат раль ная прэмія»

2011–2015
(што год)

Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

36. Уд зел у міжна род ных фо ру мах выяўлен ча га мас -
тац тва, у тым ліку:

» » »

у біена ле су час на га выяўлен ча га мас тац тва ў г. Ве -
не цыя (ад крыц цё на цыя наль на га павільё на)

2011, 2013

у Праж скай квад рые на ле 2011, 2015
37. Пра вяд зен не рэс публікан ска га кон кур су «На -
цыя наль ная му зыч ная прэмія ў галіне эс т рад на га
мас тац тва»

2011–2015
(што год)

» » »

38. Ар ганіза цыя і пра вяд зен не акцыі «Куль тур ная
сталіца года»

2011–2015
(што год)

аб лвы кан ка -
мы 

» »
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39. Га ст ролі тэ ат раў, кан цэрт ных ар ганіза цый,
твор чых ка лек ты ваў і вы ка наўцаў

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, аб лвы -
к а н  к а  м ы ,
Мінскі гар -
вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

40. Пра вяд зен не свят, фес ты ва ляў, вы ста вак, фо ру -
маў, кон кур саў, кан фе рэн цый; на быц цё тво раў мас -
тац тва; уд зел дзея чаў куль ту ры і мас тац тва ў куль -
тур ных ак цы ях; ства рэн не помнікаў і іншае

2011–2015 » » »

41. Пас та ноўка, абнаўлен не спек так ляў, ства рэн -
не но вых кан цэрт ных пра грам

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, аб лвы -
кан ка мы 

рэс публіканскі і
мяс цо выя бюд -
жэ ты

»

42. Капіталь ны ра монт бу дын каў тэ ат раль на-
відовішчных ар ганіза цый, у тым ліку:

2011–2015 » рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты

8 437,0

4 150,0

1 437,0

1 950,0

1 450,0

1 200,0

2 000,0

1 000,0

1 700,0

–

1 850,0

–

Го мель ска га цыр ка Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

5 005,0 665,0 800,0 990,0 1 200,0 1 350,0

На цыя наль на га ака дэмічна га дра ма тыч на га тэ ат -
ра імя М.Гор ка га

» » 147,0 147,0 – – – –

На цыя наль на га ака дэмічна га дра ма тыч на га тэ ат -
ра імя Яку ба Ко ла са

» » 625,0 625,0 – – – –

Белд зяржфілар моніі » » 810,0 – 400,0 410,0 – –
Ма лад зёж на га тэ ат ра эс т ра ды » » 1 850,0 – 250,0 600,0 500,0 500,0
Брэсц ка га ака дэмічна га тэ ат ра дра мы (ра монт да -
ху, це пла вая рэ абіліта цыя бу дын ка)

Брэсцкі абл-
вы кан кам 

мяс цо вы бюд жэт 2 750,0 750,0 1 000,0 1 000,0 – –

Брэсц кай аб лас ной філар моніі » » 1 000,0 1 000,0 – – – –
Віцеб скай аб лас ной філар моніі (це пла вая рэ -
абіліта цыя бу дын ка, ма дэрніза цыя вен ты ля цый -
ных сістэм)

Віцебскі абл-
вы кан кам 

» 400,0 200,0 200,0 – – –

43. За куп ка му зыч ных інстру мен таў і сцэнічна га аб -
ста ля ван ня для тэ ат раль на-відовішчных ар ганіза -
цый, у тым ліку для:

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, аб лвы -
к а н  к а  м ы ,
Мінскі гар -
вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт

6 799,5 444,5 1 005,0 1 150,0 1 900,0 2 300,0

мяс цо выя бюд -
жэ ты

9 605,0 1 150,0 1 620,0 1 656,0 2 339,0 2 840,0

На цыя наль на га ака дэмічна га Вяліка га тэ ат ра
опе ры і ба ле та Рэс публікі Бе ла русь

Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт 

3 854,0 140,0 510,0 539,0 1 175,0 1 490,0
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На цыя наль на га цэн тра му зыч на га мас тац тва імя
У.Г.Му лявіна дзяр жаўнай ус та но вы «Бе ла рускі
дзяр жаўны ан самбль «Пес ня ры»

Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт 

185,0 30,0 20,0 20,0 40,0 75,0

На цыя наль на га ар ке ст ра сімфанічнай і эс т рад най
му зыкі

» » 15,0 – 5,0 10,0 – –

Бе ла ру ска га дзяр жаўна га за слу жа на га ха рэа -
графічна га ан самб ля «Ха рошкі»

» » 450,0 40,0 70,0 90,0 100,0 150,0

Рэс публікан ска га тэ ат ра бе ла ру скай дра ма тургіі » » 574,0 30,0 100,0 130,0 150,0 164,0
Дзяр жаўнага ан самб ля тан ца Бе ла русі » » 31,0 – 10,0 21,0 – –
Ма лад зёж на га тэ ат ра эс т ра ды » » 270,0 40,0 – 40,0 90,0 100,0
На цыя наль на га ака дэмічна га на род на га хо ру Рэс -
публікі Бе ла русь імя Г.І.Цітовіча

» » 180,0 20,0 30,0 40,0 45,0 45,0

На цыя наль на га ака дэмічна га дра ма тыч на га тэ ат -
ра імя М.Гор ка га

» » 740,5 54,5 150,0 150,0 170,0 216,0

На цыя наль на га ака дэмічна га дра ма тыч на га тэ ат -
ра імя Яку ба Ко ла са

» » 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

На цыя наль на га ака дэмічна га тэ ат ра імя Янкі Ку -
па лы

» » 70,0 20,0 50,0 – – –

Го мель ска га цыр ка » » 130,0 10,0 – 50,0 70,0 –
Брэсц ка га ака дэмічна га тэ ат ра дра мы, Брэсц ка га
тэ ат ра ля лек, Брэсц кай аб лас ной філар моніі

Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо вы бюд жэт 1 830,0 350,0 360,0 370,0 370,0 380,0

Віцеб скай аб лас ной філар моніі, Бе ла ру ска га тэ ат -
ра «Ляль ка»

Віцебскі абл-
вы кан кам

» 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Го мель скай аб лас ной філар моніі, Го мель ска га аб -
лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра, Го мель ска га га рад -
ско га ма лад зёж на га тэ ат ра, Го мель ска га дзяр -
жаўна га тэ ат ра ля лек, Ма зыр ска га дра ма тыч на га
тэ ат ра імя І.Ме ле жа

Го мельскі абл- 
вы кан кам

» 2 505,0 – 540,0 594,0 653,0 718,0

Грод зен скай аб лас ной філар моніі, Грод зен ска га
аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра, Грод зен ска га аб -
лас но га тэ ат ра ля лек

Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам

» 1 600,0 – – – 600,0 1 000,0

Магілёўскай аб лас ной філар моніі, Магілёўска га аб -
лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра, Магілёўска га аб лас -
но га тэ ат ра дра мы і ка ме дыі імя
В.І.Дуніна-Марцінкевіча

М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 1 220,0 200,0 220,0 242,0 266,0 292,0

Мінска га аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра, Мінска -
га аб лас но га тэ ат ра ля лек «Бат лей ка», му зыч най
ка пэ лы «Са но рус» Мінскай во бласці

Мінскі абл-
вы кан кам

» 1 450,0 400,0 300,0 250,0 250,0 250,0

Працяг табл.
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Бе ла ру ска га рэс публікан ска га тэ ат ра юна га гле да -
ча, Дзяр жаўна га ма лад зёж на га тэ ат ра, Бе ла ру ска -
га дзяр жаўна га ака дэмічна га му зыч на га тэ ат ра

Мінскі гар -
вы кан кам

мяс цо вы бюд жэт 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

44. Ства рэн не сту дый гу ка запісу (за куп ка аб ста ля -
ван ня), у тым ліку:

2011–2012 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

785,0 500,0 285,0 – – –

у Ма лад зёж ным тэ ат ры эс т ра ды 285,0 – 285,0 – – –
у Белд зяржфілар моніі 500,0 500,0 – – – –
Уся го па раз дзе лу 29 776,5 5 481,5 5 560,0 5 806,0 5 939,0 6 990,0

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 16 021,5 2 381,5 2 740,0 3 150,0 3 600,0 4 150,0
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -

мы
у тым ліку:

13 755,0 3 100,0 2 820,0 2 656,0 2 339,0 2 840,0

Брэсцкі 5 580,0 2 100,0 1 360,0 1 370,0 370,0 380,0
Віцебскі 900,0 300,0 300,0 100,0 100,0 100,0
Го мельскі 2 505,0 – 540,0 594,0 653,0 718,0
Грод зенскі 1 600,0 – – – 600,0 1 000,0
Магілёўскі 1 220,0 200,0 220,0 242,0 266,0 292,0
Мінскі 1 450,0 400,0 300,0 250,0 250,0 250,0

Мінскі гар -
вы кан кам

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Пад трым ка ай чын ных вы твор цаў пра дук цыі кіна- і відэа ма стац тва і развіццё кіне ма та графіі
45. Ства рэн не і ўтры ман не На цыя наль на га інсты ту -
та (цэн тра) кіно

2012–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ства рэн не 
і ўтры ман не На цыя наль на га інсты ту та (цэнтра) кіно

46. Пра соўван не бе ла рускіх фільмаў за мяжу (пра -
вяд зен не кіна ме рап ры ем ст ваў і ўдзел у іх, ча ст ко вае
ты ра жа ван не фільма копій)

2012–2015 » » 895,0 – 195,0 220,0 230,0 250,0

47. Ар ганіза цыя фес ты ва ляў, іншых кіна ме рап ры -
ем ст ваў

2011–2015 Мінкуль ту ры, 
аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

рэс публіканскі і
мяс цо выя бюд -
жэ ты

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не 
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

48. Ма дэрніза цыя ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы
прад пры ем ст ваў кінавідэа вы твор часці, у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

32 131,9 6 331,9 6 800,0 6 600,0 6 600,0 5 800,0

РУП «На цыя наль ная кіна сту дыя «Бе ла русьфільм» 2011–2015 28 631,9 6 231,9 5 900,0 5 900,0 5 700,0 4 900,0
РУП «Бе ла рускі відэа цэнтр» 2011–2015 3 500,0 100,0 900,0 700,0 900,0 900,0

49. Вы твор часць фільмаў са ста ту сам «на цыя наль ны» 2011–2015 » » 36 000,0 2 000,0 6 900,0 7 900,0 9 000,0 10 200,0

Працяг табл.
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50. Пра вяд зен не капіталь на га ра мон ту кіна тэ ат раў,
іншых мес цаў кіна па ка зу і фільма баз, у тым ліку ра -
бот па ства рэн ню на базе існую чых кіна тэ ат раў у
г. Мінску, аб лас ных цэн трах і га ра дах аб лас но га
пад па рад ка ван ня шмат заль ных кіна тэ ат раў:

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, гар рай -
вы кан ка мы,
Мінскі гар -
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты, улас ныя
сродкі ар ганіза -
цый

173 343,0 51 730,0 29 854,0 31 370,0 31 089,0 29 300,0

50.1. у Брэсц кай во бласці: 2011–2015 Брэсцкі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

9 410,0 3 860,0 1 350,0 1 850,0 1 450,0 900,0

Брэсц кая фільма ба за 2011 480,0 480,0 – – – –
Ба ра навіцкая фільма ба за 2011 130,0 130,0 – – – –
Пінская фільма ба за 2011 150,0 150,0 – – – –
кіна тэ атр «Мір», г. Брэст 2011 620,0 620,0 – – – –
кінавідэа цэнтр «1 Мая», г. Брэст 2011–2012 600,0 300,0 300,0 – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Брэст 2011–2012 950,0 800,0 150,0 – – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Бя ро за 2012–2013 700,0 – 500,0 200,0 – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Драгічын 2012 400,0 – 400,0 – – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Ган цавічы 2013–2014 500,0 – – 400,0 100,0 –
кіна тэ атр «Пар ты зан», г. Іва цэвічы 2013–2014 650,0 – – 500,0 150,0 –
кіна тэ атр «Юбілей ны», г. Ко са ва Іва цэвіцка га
раё на

2013–2014 300,0 – – 250,0 50,0 –

кіна тэ атр «Мір», г. Ка мя нец 2013–2014 700,0 – – 500,0 200,0 –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Ля хавічы 2011 100,0 100,0 – – – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Ба ра навічы 2014 800,0 – – – 800,0 –
кіна тэ атр у г.п. Ру жа ны Пру жан ска га раё на 2014–2015 200,0 – – – 150,0 50,0
кіна тэ атр «Спа да рожнік», г. Пру жа ны 2011 80,0 80,0 – – – –
кіна тэ атр «Эк ран», г. Столін 2015 500,0 – – – – 500,0
кіна тэ атр «Кос мас», р.п. Рэ чы ца Столінска га раё -
на

2015 350,0 – – – – 350,0

кіна тэ атр «Пе ра мо га», г. Пінск 2011 1 200,0 1 200,0 – – – –
50.2. у Віцеб скай во бласці: 2011–2015 Віцебскі аб -

лвы кан кам
» 37 800,0 27 000,0 6 200,0 4 300,0 200,0 100,0

кіна тэ атр «Элек трон», г. Но ва лу комль 2011 3 000,0 3 000,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Га ра док 2011 3 000,0 3 000,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. По лацк 2011 4 000,0 4 000,0 – – – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Верх нядзвінск 2011 4 000,0 4 000,0 – – – –
кіна тэ атр «Вя сёл ка», г.п. Шар каўшчы на 2011 3 000,0 3 000,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Пас та вы 2011 1 000,0 1 000,0 – – – –

Працяг табл.
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кіна тэ атр «Ко лас», г. Та ла чын 2011 1 000,0 1 000,0 – – – –
кіна тэ атр «Мір», г. Віцебск 2011 3 000,0 3 000,0 – – – –
кіна тэ атр «Бры ганціна», г. Віцебск 2011 3 000,0 3 000,0 – – – –
відэа за ла, г. Ле пель 2011 200,0 200,0 – – – –
фільма ба за УП «Кінавідэ ап ра кат» 2011 1 000,0 1 000,0 – – – –
фільма ба за, г. Ор ша 2011 300,0 300,0 – – – –
ГЦК г. Ор шы (кіна за ла) 2011 500,0 500,0 – – – –
кіна тэ атр «Друж ба», г. Брас лаў 2012 2 000,0 – 2 000,0 – – –
відэа за ла, г.п. Бе шан ковічы 2012 200,0 – 200,0 – – –
кіна тэ атр «Мінск», г. На ва по лацк 2012 3 000,0 – 3 000,0 – – –
Дом кіно, г. Віцебск 2012 1 000,0 – 1 000,0 – – –
кіна тэ атр «Свiтанак», г.п. Лёз на 2013 2 000,0 – – 2 000,0 – –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Міёры 2013 2 000,0 – – 2 000,0 – –
фільма ба за, г. Глы бо кае 2013 300,0 – – 300,0 – –
відэа за ла, г. Сян но 2014 200,0 – – – 200,0 –
фільма ба за, г. По лацк 2015 100,0 – – – – 100,0

50.3. у Го мель скай во бласці: 2011–2015 Го мельскі абл- 
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

35 220,0 1 820,0 3 500,0 6 550,0 11 650,0 11 700,0

кіна тэ атр «Крыніца» ККУП «Бу да-Ка ша лё ва
кінавідэа сет ка»

2014 500,0 – – – 500,0 –

відэа за ла ККУП «Вет какінавідэа сет ка» 2011 100,0 100,0 – – – –
кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «До б рушкінавідэа сет -
ка»

2013–2014 1 000,0 – – 500,0 500,0 –

кіна тэ атр «Друж ба» ККУП «Ельсккінавідэа сет -
ка»

2011–2014 1 050,0 150,0 400,0 – 500,0 –

кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «Жыт кавічыкінавідэа -
сет ка»

2012 500,0 – 500,0 – – –

кіна тэ атр «Радзіма» ККУП «Жлобінкінавідэа сет -
ка»

2012–2014 1 700,0 – 200,0 750,0 750,0 –

кіна тэ атр «Зна мя» ККУП «Кіно-Прэ стыж»
г. Калінкавічы

2013–2014 1 800,0 – – 800,0 1 000,0 –

кіна тэ атр «Пар ты зан» ККУП «Юніон-Стар»
г. Лель чы цы

2014 1 500,0 – – – 1 500,0 –

Кіна тэ атр «Юнац тва» ККУП «На роўлякінавідэа -
сет ка»

2014 800,0 – – – 800,0 –

кіна тэ атр імя Бу маж ко ва ККУП «Ак цябрскі
кінавідэа сет ка»

2014 800,0 – – – 800,0 –
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2011 2012 2013 2014 2015

кіна тэ атр «Бе ла русь» і кіна тэ атр г.п. Ка пат -
кевічы ККУП «Пет ры каўкінамір»

2014–2015 1 500,0 – – – 1 300,0 200,0

кіна тэ атр «Бе ла русь» ККУП «Рэ чы цакінавідэа -
сет ка»

2011–2012 550,0 250,0 300,0 – – –

кіна тэ атр «Пра мень» ККУП «Ра га чоўкінавідэа -
сет ка»

2015 1 000,0 – – – – 1 000,0

кіна тэ атр «Юнац тва» КУКП «Свет ла горск
кінавідэа сет ка»

2014 1 800,0 – – – 1 800,0 –

кіна тэ атр «Мір» ККУП «Ма зыркінавідэ ап ра кат» 2013–2014 2 200,0 – – 1 200,0 1 000,0 –
кіна тэ ат ры «Мір», імя Калініна і «Ка ст рычнік»
КДКУП «Кіна таўр»

2011–2015 17 320,0 1 320,0 2 000,0 3 000,0 1 000,0 10 000,0

КУП «Го мелькінавідэ ап ра кат» 2012–2015 1 100,0 – 100,0 300,0 200,0 500,0
50.4. у Грод зен скай во бласці: 2011–2015 Грод зенскі абл- 

вы кан кам
мяс цо выя бюд -
жэ ты

15 510,0 4 810,0 4 450,0 4 050,0 2 200,0 –

кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Грод на 2011–2013 2 300,0 1 000,0 800,0 500,0 – –
кіна тэ атр «Кос мас», г. Грод на 2012–2014 1 500,0 – 500,0 500,0 500,0 –
кіна тэ атр «Ус ход», г. Грод на 2013–2014 2 000,0 – – 1 000,0 1 000,0 –
кіна тэ атр «Грод на», г. Грод на 2011–2013 5 100,0 2 100,0 2 000,0 1 000,0 – –
кіна тэ атр «Юнац тва», г. Ваўка выск 2011 1 200,0 1 200,0 – – – –
кіна тэ атр «Ко лас», г.п. Во ра на ва 2012–2013 300,0 – 150,0 150,0 – –
кіна тэ атр «Спа да рожнік», г. Дзят ла ва 2012 200,0 – 200,0 – – –
кіна тэ атр «Су часнік», г. Мас ты 2011–2012 600,0 300,0 300,0 – – –
кіна тэ атр «Зор ка», г. На ваг ру дак 2012 500,0 – 500,0 – – –
кіна тэ атр імя Гас тэ лы, г. Аш мя ны 2013–2014 800,0 – – 400,0 400,0 –
кіна тэ атр «Зор ка», г. Свіслач 2011 210,0 210,0 – – – –
кіна тэ атр «Кос мас», г. Смар гонь 2013–2014 800,0 – – 500,0 300,0 –

50.5. у Магілёўскай во бласці: 2011–2015 Магілёўскі абл- 
вы кан кам

» 44 143,0 7 240,0 7 964,0 8 700,0 9 639,0 10 600,0

кіна тэ атр «Радзіма», г. Магілёў 2011–2013 2 650,0 450,0 500,0 1 700,0 – –
кіна тэ атр «Чыр во ная Зор ка», г. Магілёў 2011–2013 3 910,0 1 550,0 760,0 1 600,0 – –
кіна тэ атр «Вет разь», г. Магілёў 2011–2014 2 330,0 180,0 200,0 450,0 1 500,0 –
кіна тэ атр «Кос мас», г. Магілёў 2011–2014 3 290,0 290,0 400,0 1 102,0 1 498,0 –
фільма ба за, г. Магілёў 2011–2014 2 761,0 200,0 380,0 418,0 1 763,0 –
кіна тэ атр «Та ва рыш», г. Баб руйск 2013–2015 3 060,0 – – 700,0 740,0 1 620,0
кіна тэ атр «Мір», г. Баб руйск 2013–2015 2 220,0 – – 300,0 1 020,0 900,0
кіна тэ атр «Зор ка», г.п. Бя лынічы 2011–2013 3 000,0 1 070,0 1 000,0 930,0 – –
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2011 2012 2013 2014 2015

кіна тэ атр «Радзіма», г. Бы хаў 2014–2015 2 420,0 – – – 520,0 1 900,0
кіна тэ атр «Ары ён», г.п. Глуск 2014–2015 2 400,0 – – – 498,0 1 902,0
кіна тэ атр «Крыніца», г. Горкі 2011–2012 2 400,0 500,0 1 900,0 – – –
кіна тэ атр, г.п. Дрыбін 2011 500,0 500,0 – – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Клімавічы 2011–2013 3 400,0 900,0 1 000,0 1 500,0 – –
фільма ба за, г. Кры чаў 2015 478,0 – – – – 478,0
відэа тэ ка, г. Кры чаў 2015 500,0 – – – – 500,0
кіна тэ атр «Мір», г. Мсціслаў 2011–2012 1 900,0 900,0 1 000,0 – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Асіповічы 2014–2015 2 400,0 – – – 900,0 1 500,0
кіна тэ атр «Радзіма», г. Слаўга рад 2011–2012 1 524,0 700,0 824,0 – – –
кіна тэ атр «Мір», г. Шклоў 2014–2015 3 000,0 – – – 1 200,0 1 800,0

50.6. у Мінскай во бласці: 2011–2015 Мінскі аб лвы -
кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

26 700,0 6 200,0 5 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

кіна тэ атр «Юбілей ны», г. Бе разіно 2012–2015 700,0 – 50,0 400,0 100,0 150,0
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Ба ры саў 2011–2015 400,0 150,0 – 50,0 100,0 100,0
кіна тэ атр «Эк ран», г. Ба ры саў 2011–2015 400,0 150,0 – 50,0 100,0 100,0
кіна тэ атр «Пе ра мо га», г. Ба ры саў 2013–2015 200,0 – – 50,0 50,0 100,0
фільма ба за, г. Ба ры саў 2013–2015 300,0 – – 50,0 50,0 200,0
кіна тэ атр «Мір», г. Вілей ка 2013–2015 1 100,0 – – 300,0 600,0 200,0
кіна тэ атр «Юнац тва», г. Ва ло жын 2011–2015 350,0 100,0 – 50,0 100,0 100,0
кіна тэ атр «Эра», г. Дзяр жынск 2011–2015 550,0 100,0 – 150,0 150,0 150,0
кіна тэ атр «За ра», г.п. Не га рэ лае 2011–2015 150,0 50,0 – 50,0 – 50,0
кіна тэ атр «Іскра», г. Клецк 2013–2015 1 000,0 – – 200,0 600,0 200,0
кіна за ла До ма куль ту ры, Ка пыльскі ра ён 2014–2015 200,0 – – – 100,0 100,0
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Крупкі 2013–2015 1 000,0 – – 300,0 400,0 300,0
кіна за ла До ма куль ту ры і твор часці, Лю банскі
раён

2013–2014 300,0 – – 100,0 200,0 –

кіна тэ атр «Мір», пас. Бараўляны 2011–2015 850,0 100,0 250,0 100,0 200,0 200,0
кіна тэ атр «Радзіма», г. Ма лад зеч на 2011, 2015 3 500,0 3 200,0 – – – 300,0
кіна тэ атр «Мір», г.п. Ра даш ковічы 2013–2015 300,0 – – 100,0 100,0 100,0
кіна тэ атр «Са лют», г. Нясвіж 2011–2012 2 000,0 500,0 1 500,0 – – –
кіна тэ атр «Ус ход», г.п. Га рад зея 2014–2015 400,0 – – – 200,0 200,0
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Мар’іна Гор ка 2011–2015 700,0 200,0 – 100,0 150,0 250,0
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Слуцк 2011–2015 600,0 200,0 – 100,0 100,0 200,0
фільма ба за, г. Слуцк 2015 200,0 – – – – 200,0

Працяг табл.

-6
1

-



На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

кіна тэ атр «Радзіма», г. Сма лявічы 2011–2015 3 700,0 500,0 2 700,0 200,0 100,0 200,0
кіна тэ атр «Юнац тва», г. Жодзіна 2011–2015 1 850,0 500,0 500,0 400,0 200,0 250,0
кіна тэ атр «Зор ка Ве не ра», г. Салігорск 2011–2015 800,0 150,0 – 150,0 200,0 300,0
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Стоўбцы 2012–2015 2 400,0 – 500,0 1 500,0 300,0 100,0
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Уз да 2013–2015 700,0 – – 200,0 200,0 300,0
кіна тэ атр «Су часнік», г. Чэр вень 2013–2015 650,0 – – 200,0 300,0 150,0
кіна тэ атр «Ма ра», г.п. Смілавічы 2014–2015 250,0 – – – 200,0 50,0
фільма ба за, фільмас ховішча, г. Мінск 2011–2015 1 150,0 300,0 – 200,0 200,0 450,0

50.7. у г. Мінску: 2011–2015 Мінскі гар -
вы кан кам

мяс цо вы бюд -
жэт, улас ныя
сродкі ар ганіза -
цый

4 560,0 800,0 890,0 920,0 950,0 1 000,0

кіна тэ атр «Бя рэс це» 2011 800,0 800,0 – – – –
кіна тэ атр «Аўро ра» 2012 890,0 – 890,0 – – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік» 2013–2015 2 870,0 – – 920,0 950,0 1 000,0

51. За куп ка і ўста ноўка лічба вых кіна пра ек та раў,
кіна пра ек цый на га  і  гу ка во га  аб ста ля ван ня  кіна-
тэ ат раў, у тым ліку: 

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, гар рай -
вы кан ка мы,
Мінскі гар -
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты, улас ныя
сродкі ар ганіза -
цый

66 744,0 14 390,0 13 480,0 21 037,0 8 974,0 8 863,0

51.1. у Брэсц кай во бласці: 2011–2015 Брэсцкі абл-
вы кан кам

» 5 400,0 1 040,0 1 560,0 1 200,0 1 200,0 400,0

кіна тэ атр «Мір», г. Брэст 2011 1 040,0 1 040,0 – – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Брэст 2012 1 560,0 – 1 560,0 – – –
кіна тэ атр «Пе ра мо га», г. Пінск 2013 1 200,0 – – 1 200,0 – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Ба ра навічы 2014 1 200,0 – – – 1 200,0 –
кіна тэ атр «Ра ду га», г. Коб рын 2015 400,0 – – – – 400,0

51.2. у Віцеб скай во бласці: 2011–2013 Віцебскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

18 000,0 4 400,0 2 400,0 11 200,0 – –

Дом кіно, г. Віцебск 2011, 2013 2 200,0 400,0 – 1 800,0 – –
кіна тэ атр «Мір», г. Віцебск 2011, 2013 2 800,0 800,0 – 2 000,0 – –
рэт ракіна за ла, г. Віцебск 2011, 2013 1 400,0 400,0 – 1 000,0 – –
кіна тэ атр «Элек трон», г. Но ва лу комль 2012 –2013 600,0 – 400,0 200,0 – –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Міёры 2011, 2013 600,0 400,0 – 200,0 – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Верх нядзвінск 2012–2013 600,0 – 400,0 200,0 – –
кіна тэ атр «Вя сёл ка», г.п. Шар каўшчы на 2012–2013 600,0 – 400,0 200,0 – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Пас та вы 2012–2013 600,0 – 400,0 200,0 – –
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2011 2012 2013 2014 2015

кіна тэ атр «Радзіма», г. Га ра док 2012–2013 600,0 – 400,0 200,0 – –
кіна тэ атр «Друж ба», г. Брас лаў 2012–2013 600,0 – 400,0 200,0 – –
кіна тэ атр «Свiтанак», г.п. Лёз на 2011, 2013 600,0 400,0 – 200,0 – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. По лацк 2011, 2013 1 400,0 400,0 – 1 000,0 – –
кіна тэ атр «Мінск», г. На ва по лацк 2011, 2013 1 400,0 400,0 – 1 000,0 – –
кіна тэ атр «Бры ганціна», г. Віцебск 2011, 2013 2 400,0 800,0 – 1 600,0 – –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Та ла чын 2011, 2013 1 400,0 400,0 – 1 000,0 – –
кіна за ла, г. Ор ша 2013 200,0 – – 200,0 – –

51.3. у Го мель скай во бласці: 2011–2015 Го мельскі аб -
лвы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

5 060,0 1 360,0 900,0 900,0 900,0 1 000,0

кіна тэ атр «Крыніца» ККУП «Бу да-Ка ша лё ва-
кінавідэа сет ка»

2014 250,0 – – – 250,0 –

відэа за ла ККУП «Вет какінавідэа сет ка» 2015 100,0 – – – – 100,0
кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «До б рушкінавідэа сет ка» 2014 250,0 – – – 250,0 –
кіна тэ атр «Друж ба» ККУП «Ельсккінавідэа сет ка» 2014 250,0 – – – 250,0 –
кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «Жыт кавічыкінавідэа -
сет ка»

2013 250,0 – – 250,0 – –

кіна тэ атр «Радзіма» ККУП «Жлобінкінавідэа сет ка» 2012 350,0 – 350,0 – – –
кіна тэ атр «Зна мя» ККУП «Кіно-Прэ стыж»
г. Калінкавічы

2013 350,0 – – 350,0 – –

кіна тэ атр «Пар ты зан» ККУП «Юніон-Стар»
г. Лель чы цы

2015 250,0 – – – – 250,0

кіна тэ атр «Юнац тва» ККУП «На роўлякінавідэа -
сет ка»

2015 250,0 – – – – 250,0

кіна тэ атр імя Бу маж ко ва ККУП «Ак цябрскі-
кінавідэа сет ка»

2015 250,0 – – – – 250,0

кіна тэ атр «Бе ла русь» ККУП «Пет ры каўкінамір» 2015 150,0 – – – – 150,0
кіна тэ атр «Бе ла русь» ККУП «Рэ чы цакінавідэа -
сет ка»

2011 200,0 200,0 – – – –

кіна тэ атр «Пра мень» ККУП «Ра га чоўкінавідэа -
сет ка»

2012 200,0 – 200,0 – – –

кіна тэ атр «Юнац тва» КУКП «Свет ла горсккінавідэа -
сет ка»

2011 360,0 360,0 – – – –

кіна тэ атр «Ка ст рычнік» ККУП «Ча чэрсккінавідэа -
сет ка»

2014 150,0 – – – 150,0 –

кіна тэ атр «Мір» ККУП «Ма зыркінавідэ ап ра кат» 2011 300,0 300,0 – – – –
КДКУП «Кіна таўр» 2011–2013 1 150,0 500,0 350,0 300,0 – –
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51.4. у Грод зен скай во бласці: 2011–2015 Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

2 000,0 400,0 400,0 900,0 – 300,0

кіна тэ ат ры г. Грод на 2011–2015 1 400,0 200,0 200,0 700,0 – 300,0
кіна тэ атр «Спа да рожнік», г. Дзят ла ва 2013 200,0 – – 200,0 – –
кіна тэ атр «Кам са мо лец», г.п. Ка рэлічы 2012 200,0 – 200,0 – – –
кіна тэ атр «Мір», г. Слонім 2011 200,0 200,0 – – – –

51.5. у Магілёўскай во бласці: 2011–2015 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 24 864,0 4 760,0 4 650,0 5 147,0 5 074,0 5 233,0

кіна тэ атр «Чыр во ная Зор ка», г. Магілёў 2011–2015 245,0 220,0 5,0 10,0 – 10,0
кіна тэ атр «Радзіма», г. Магілёў 2011–2015 925,0 900,0 5,0 10,0 – 10,0
кіна тэ атр «Кос мас», г. Магілёў 2011–2015 925,0 900,0 10,0 5,0 – 10,0
кіна тэ атр «Вет разь», г. Магілёў 2011–2015 1 749,0 420,0 10,0 5,0 – 1 314,0
кіна тэ атр «Та ва рыш», г. Баб руйск 2011 900,0 900,0 – – – –
кіна тэ атр «Мір», г. Баб руйск 2011–2014 1 618,0 220,0 200,0 – 1 198,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Бы хаў 2013 420,0 – – 420,0 – –
кіна тэ атр «Зор ка», г.п. Бя лынічы 2012–2013 1 400,0 – 980,0 420,0 – –
кіна тэ атр «Ары ён», г.п. Глуск 2011, 2013 1 499,0 200,0 – 1 299,0 – –
кіна тэ атр «Крыніца», г. Горкі 2012 1 180,0 – 1 180,0 – – –
кіна тэ атр, г.п. Дрыбін 2012 1 400,0 – 1 400,0 – – –
кіна за ла Цэн тра куль ту ры, г. Кіраўск 2011–2012 420,0 200,0 220,0 – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Клімавічы 2013 1 499,0 – – 1 499,0 – –
МКЦ «Юнац тва», г. Кас цю ковічы 2011, 2014 1 398,0 200,0 – – 1 198,0 –
РЦК і А г. Клічава 2013, 2015 420,0 – – 200,0 – 220,0
РЦК і А г.п. Крас на пол ле 2011, 2014 420,0 200,0 – – 220,0 –
РЦК і А г. Кры ча ва 2011, 2015 420,0 200,0 – – – 220,0
РЦК і А г.п. Круг лае 2011, 2015 420,0 200,0 – – – 220,0
кіна тэ атр «Мір», г. Мсціслаў 2012–2014 1 618,0 – 220,0 200,0 1 198,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Асіповічы 2015 1 304,0 – – – – 1 304,0
кіна тэ атр «Радзіма», г. Слаўга рад 2012–2013 1 499,0 – 420,0 1 079,0 – –
РЦК і А г.п. Хоцімск 2014 420,0 – – – 420,0 –
РЦК і А г. Ча ву сы 2015 420,0 – – – – 420,0
РЦК і А г.п. Чэ ры каў 2014 420,0 – – – 420,0 –
кіна тэ атр «Мір», г. Шклоў 2015 1 305,0 – – – – 1 305,0
Магілёўскі ра ён 2014–2015 М а г і л ё ў с к і

рай вы кан кам
мяс цо вы бюд жэт 620,0 – – – 420,0 200,0
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51.6. у Мінскай во бласці: 2011–2015 Мінскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

8 300,0 1 310,0 1 570,0 1 690,0 1 800,0 1 930,0

кіна тэ атр «Юбілей ны», г. Бе разіно 2012 160,0 – 160,0 – – –
кіна тэ ат ры Ба ры саўска га раё на 2013, 2015 400,0 – – 180,0 – 220,0
кіна тэ атр «Мір», г. Вілей ка 2013 180,0 – – 180,0 – –
кіна тэ атр «Эра», г. Дзяр жынск 2013–2014 1 180,0 – – 680,0 500,0 –
кіна тэ атр «Юнац тва», г. Жодзіна 2011 140,0 140,0 – – – –
кіна тэ атр «Іскра», г. Клецк 2014 200,0 – – – 200,0 –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Крупкі 2014 200,0 – – – 200,0 –
кіна тэ атр г. Ла гой ска 2015 220,0 – – – – 220,0
кіна тэ ат ры «Радзіма» (г. Ма лад зеч на) і «Мір»
(г.п. Ра даш ковічы)

2012 1 250,0 – 1 250,0 – – –

кіна тэ атр, Мяд зельскі ра ён 2014 200,0 – – – 200,0 –
кіна тэ ат ры «Са лют» (г. Нясвіж) і «Ус ход» (г.п. Га -
рад зея)

2011 140,0 140,0 – – – –

кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Мар’іна Гор ка 2015 1 270,0 – – – – 1 270,0
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Слуцк 2013–2014 1 170,0 – – 470,0 700,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Сма лявічы 2012 160,0 – 160,0 – – –
кіна тэ атр «Зор ка Ве не ра», г. Салігорск 2011 1 030,0 1 030,0 – – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Стоўбцы 2015 220,0 – – – – 220,0
кіна тэ ат ры «Су часнік» (г. Чэр вень) і «Ма ра»
(г.п. Смілавічы)

2013 180,0 – – 180,0 – –

51.7. у г. Мінску: 2011–2012 Мінскі гар -
вы кан кам

мяс цо вы бюд жэт 3 120,0 1 120,0 2 000,0 – – –

кіна тэ атр «Бя рэс це» 2011 1 120,0 1 120,0 – – – –
кіна тэ атр «Аўро ра» 2012 1 000,0 – 1 000,0 – – –
кіна тэ атр «Мір» 2012 1 000,0 – 1 000,0 – – –

52. За куп ка відэ ап ра ек цый ных сістэм і аўта мабіляў
для абс лу гоўван ня на сельніцтва ў сель скай мяс цо -
васці, у тым ліку для:

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, гар рай -
вы кан ка мы

мяс цо выя бюд -
жэ ты

15 608,0 2 282,0 6 779,0 2 085,0 2 211,0 2 251,0

52.1. Брэсц кай во бласці:  2011–2015 Брэсцкі абл-
вы кан кам

» 2 196,0 580,0 384,0 404,0 404,0 424,0

відэ ап ра ек цый ныя ком плек сы – у 2011 год зе –
70 штук, у 2012–2015 га дах – па 32 штукі што год

1 496,0 440,0 244,0 264,0 264,0 284,0

аўта мабілі – па 4 штукі што год 700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
52.2. Віцеб скай во бласці: 2011–2012 Віцебскі абл-

вы кан кам
» 4 960,0 180,0 4 780,0 – – –
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відэ ап ра ек цый ныя ком плек сы – у 2012 год зе –
184 штукі

4 600,0 – 4 600,0 – – –

аўта мабілі – у 2011–2012 га дах – па 3 штукі што год 360,0 180,0 180,0 – – –
52.3. Го мель скай во бласці: 2011–2015 Го мельскі абл- 

вы кан кам
мяс цо выя бюд -
жэ ты

1 900,0 340,0 360,0 380,0 400,0 420,0

відэ ап ра ек цый ныя ком плек сы – у 2011 год зе –
17 штук, 2012 – 22, 2013 – 21, 2014 – 22, 2015 го-
дзе – 22 штукі

1 060,0 160,0 240,0 200,0 220,0 240,0

аўта мабілі – па 3 штукі што год 840,0 180,0 120,0 180,0 180,0 180,0
52.4. Грод зен скай во бласці: 2011–2014 Г р о д  з е н с к і

аб лвы кан кам
» 486,0 158,0 146,0 86,0 96,0 –

відэ ап ра ек цый ныя ком плек сы – у 2011 год зе –
11 штук, 2012 – 5, 2013 – 6, 2014 год зе – 2 штукі

246,0 123,0 41,0 66,0 16,0 –

аўта мабілі – у 2011 год зе – 2 штукі, 2012 – 4, 2013 – 1,
2014 год зе – 4 штукі

240,0 35,0 105,0 20,0 80,0 –

52.5. Мінскай во бласці: 2011–2015 Мінскі абл-
вы кан кам

» 3 577,0 625,0 669,0 715,0 761,0 807,0

відэ ап ра ек цый ныя ком плек сы – па 8 штук што год 1 200,0 208,0 224,0 240,0 256,0 272,0
аўта мабілі – у 2011 год зе – 9 штук, 2012 – 8, 2013 – 7,
2014 – 7, 2015 год зе – 7 штук

2 377,0 417,0 445,0 475,0 505,0 535,0

52.6. Магілёўскай во бласці: 2011–2015 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 2 489,0 399,0 440,0 500,0 550,0 600,0

відэ ап ра ек цый ныя ком плек сы – у 2011 год зе –
80 штук, 2012 – 40, 2013 – 40, 2014 – 50, 2015 го-
дзе – 36 штук

1 229,0 399,0 200,0 200,0 250,0 180,0

аўта мабілі – у 2012 год зе – 8 штук, 2013 – 8, 2014 – 12, 
2015 год зе – 14 штук

1 260,0 – 240,0 300,0 300,0 420,0

53. На быц цё аб ста ля ван ня ў мэ тах развіцця кіна тэ -
ат раў як су час ных забаўляль ных ком плек саў (у ад -
па вед насці з пла нам ме рап ры ем ст ваў па рэалізацыі
Кан цэп цыі развіцця кіне ма та графіі Рэс публікі Бе -
ла русь на 2009–2014 гады, за цверд жа ным Са ве там
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь), у тым ліку для:

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, гар рай -
вы кан ка мы

» 6 267,0 363,0 881,0 3 328,0 1 043,0 652,0

53.1. Брэсц кай во бласці: 2011–2015 Брэсцкі абл-
вы кан кам

» 470,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0

кіна тэ атр «Мір», г. Брэст 2011 90,0 90,0 – – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Брэст 2012 90,0 – 90,0 – – –
кінавідэа цэнтр «1 Мая», г. Брэст 2013 90,0 – – 90,0 – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Ба ра навічы 2014 100,0 – – – 100,0 –
кіна тэ атр «Пе ра мо га», г. Пінск 2015 100,0 – – – 100,0
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53.2. Віцеб скай во бласці: 2012–2014 Віцебскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

3 720,0 – 500,0 2 800,0 420,0 –

кіна тэ атр «Мір», г. Віцебск 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Бры ганціна», г. Віцебск 2012–2014 730,0 – 500,0 200,0 30,0 –
Дом кіно, г. Віцебск 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Элек трон», г. Но ва лу комль 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Га ра док 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. По лацк 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Верх нядзвінск 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Вя сёл ка», г.п. Шар каўшчы на 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Пас та вы 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Та ла чын 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Міёры 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Друж ба», г. Брас лаў 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Свiтанак», г.п. Лёз на 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –
кіна тэ атр «Мінск», г. На ва по лацк 2013–2014 230,0 – – 200,0 30,0 –

53.3. Го мель скай во бласці: 2011–2015 Го мельскі абл- 
вы кан кам

» 460,0 50,0 80,0 100,0 110,0 120,0

ККУП «Брагінкінавідэа сет ка» 2015 5,0 – – – – 5,0
кіна тэ атр «Крыніца» ККУП «Бу да-Ка ша лё ва-
кінавідэа сет ка»

2012–2014 30,0 – 10,0 10,0 10,0 –

ККУП «Го мелькінавідэа сет ка» 2015 5,0 – – – – 5,0
кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «До б рушкінавідэа сет ка» 2015 5,0 – – – – 5,0
кіна тэ атр «Друж ба» ККУП «Ельсккінавідэа сет ка» 2012–2015 30,0 – 10,0 – 10,0 10,0
кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «Жыт кавічыкінавідэа -
сет ка»

2011–2014 30,0 10,0 – 10,0 10,0 –

кіна тэ атр «Радзіма» ККУП «Жлобінкінавідэа сет ка» 2012–2015 30,0 – 10,0 – 10,0 10,0
кіна тэ атр «Зна мя» ККУП «Кіно-Прэ стыж»
г. Калінкавічы

2012, 2014 20,0 – 10,0 – 10,0 –

кіна тэ атр «Пар ты зан» ККУП «Юніон-Стар»
г. Лель чы цы

2013, 2015 20,0 – – 10,0 – 10,0

кіна тэ атр «Юнац тва» ККУП «Нароўлякінавідэа -
сет ка»

2014–2015 15,0 – – – 10,0 5,0

кіна тэ атр «Бе ла русь» ККУП «Пет ры каўкінамір» 2012, 2015 20,0 – 10,0 – – 10,0
кіна тэ атр «Пра мень» ККУП «Ра га чоўкінавідэа сет ка» 2012–2014 35,0 – 15,0 10,0 10,0 –
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кіна тэ атр «Юнац тва» КУКП «Свет ла горск-
кінавідэа сет ка»

2012–2015 30,0 – 10,0 10,0 – 10,0

кіна тэ атр «Юбілей ны» ККУП «Хойнікікінавідэа -
сет ка» 

2015 5,0 – – – – 5,0

кіна тэ атр «Ка ст рычнік» ККУП «Ча чэрск-
кінавідэа сет ка»

2012–2015 20,0 – 5,0 10,0 – 5,0

кіна тэ атр «Мір» ККУП «Ма зыркінавідэ ап ра кат» 2011–2015 50,0 20,0 – 10,0 10,0 10,0
КДКУП «Кінатаўр» 2011–2015 110,0 20,0 – 30,0 30,0 30,0

53.4. Грод зен скай во бласці: 2011–2015 Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

286,0 28,0 5,0 70,0 83,0 100,0

кіна тэ ат ры г. Грод на 2013–2015 250,0 – – 70,0 80,0 100,0
КУКП «Грод накінавідэа сет ка» 2011, 2014 6,0 3,0 – – 3,0 –
КУКП «Іўекінавідэа сет ка» 2012 5,0 – 5,0 – – –
кіна тэ атр «Су часнік», г. Мас ты 2011 25,0 25,0 – – – –

53.5. Магілёўскай во бласці: 2011–2015 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 1 190,0 170,0 180,0 240,0 300,0 300,0

кіна тэ атр «Радзіма», г. Магілёў 2011–2014 180,0 60,0 – 60,0 60,0 –
кіна тэ атр «Чыр во ная Зор ка», г. Магілёў 2012, 2014 120,0 – 60,0 – 60,0 –
кіна тэ атр «Вет разь», г. Магілёў 2013 60,0 – – 60,0 – –
кіна тэ атр «Кос мас», г. Магілёў 2011–2012 120,0 60,0 60,0 – – –
кіна тэ атр «Та ва рыш», г. Баб руйск 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Мір», г. Баб руйск 2014 60,0 – – – 60,0 –
кіна тэ атр «Зор ка», г.п. Бя лынічы 2013 60,0 – – 60,0 – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Быхаў 2015 60,0 – – – – 60,0
кіна тэ атр «Ары ён», г.п. Глуск 2014 60,0 – – – 60,0 –
кіна тэ атр «Крыніца», г. Горкі 2012 60,0 – 60,0 – – –
кіна тэ атр, г.п. Дрыбін 2015 60,0 – – – – 60,0
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Клімавічы 2015 60,0 – – – – 60,0
кіна тэ атр «Мір», г. Мсціслаў 2015 60,0 – – – – 60,0
кіна тэ атр «Радзіма», г. Асіповічы 2015 60,0 – – – – 60,0
кіна тэ атр «Радзіма», г. Слаўга рад 2013 60,0 – – 60,0 – –
кіна тэ атр «Мір», г. Шклоў 2014 60,0 – – – 60,0 –

53.6. Мінскай во бласці: 2011–2015 Мінскі аб лвы -
кан кам

» 141,0 25,0 26,0 28,0 30,0 32,0

кіна тэ ат ры Ба ры саўска га раё на 2011 25,0 25,0 – – – –
кіна тэ атр «Эра», г. Дзяр жынск 2014 30,0 – – – 30,0 –
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2011 2012 2013 2014 2015

кіна тэ ат ры «Радзіма» (г. Ма лад зеч на) і «Мір»
(г.п. Ра даш ковічы)

2012 26,0 – 26,0 – – –

кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Мар’іна Гор ка 2015 32,0 – – – – 32,0
кіна тэ атр «Зор ка Ве не ра», г. Салігорск 2013 28,0 – – 28,0 – –

54. Аб ста ля ван не кіна тэ ат раў, іншых мес цаў кіна -
па ка зу сістэ мамі па жар най сігналізацыі, у тым ліку:

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, гар рай -
вы кан ка мы

мяс цо выя бюд -
жэ ты

2 991,0 1 550,0 435,0 586,0 320,0 100,0

54.1. у Брэсц кай во бласці: 2011–2012 Брэсцкі абл-
вы кан кам

» 120,0 95,0 25,0 – – –

Брэсц кая фільма ба за 2011 35,0 35,0 – – – –
Ба ра навіцкая фільма ба за 2011 30,0 30,0 – – – –
Пінская фільма ба за 2011 30,0 30,0 – – – –
кіна тэ атр «Мір», г. Ка мя нец 2012 12,0 – 12,0 – – –
кіна тэ атр «Пар ты зан», г. Іва цэвічы 2012 13,0 – 13,0 – – –

54.2. у Віцеб скай во бласці: 2011 Віцебскі абл-
вы кан кам

» 860,0 860,0 – – – –

кіна тэ атр «Мір», г. Віцебск 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Бры ганціна», г. Віцебск 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Элек трон», г. Но ва лу комль 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Га ра док 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. По лацк 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Верх нядзвінск 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Вя сёл ка», г.п. Шар каўшчы на 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Пас та вы 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Та ла чын 2011 50,0 50,0 – – – –
відэа за ла, г. Ле пель 2011 30,0 30,0 – – – –
фільма ба за УП «Кінавідэ ап ра кат» 2011 30,0 30,0 – – – –
фільма ба за, г. Орша 2011 30,0 30,0 – – – –
кіна тэ атр «Друж ба», г. Брас лаў 2011 50,0 50,0 – – – –
відэа за ла, г.п. Бе шан ковічы 2011 30,0 30,0 – – – –
кіна тэ атр «Мінск», г. На ва по лацк 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Свiтанак», г.п. Лёз на 2011 50,0 50,0 – – – –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Міёры 2011 50,0 50,0 – – – –
фільма ба за, г. Глы бо кае 2011 30,0 30,0 – – – –
відэа за ла, г. Сян но 2011 30,0 30,0 – – – –
фільма ба за, г. По лацк 2011 30,0 30,0 – – – –
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54.3. у Го мель скай во бласці: 2011–2015 Го мельскі абл- 
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

640,0 280,0 80,0 100,0 80,0 100,0

кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «До б рушкінавідэа сет -
ка»

2011 100,0 100,0 – – – –

кіна тэ атр «Ус ход» ККУП «Жыт кавічыкінавідэа -
сет ка»

2012 80,0 – 80,0 – – –

кіна тэ атр «Радзіма» ККУП «Жлобінкінавідэа сет -
ка»

2014 80,0 – – – 80,0 –

кіна тэ атр «Зна мя» ККУП «Кіно-Прэ стыж»
г. Калінкавічы

2015 50,0 – – – – 50,0

кіна тэ атр «Юнац тва» ККУП «Нароўлякінавідэа -
сет ка»

2015 50,0 – – – – 50,0

кіна тэ атр «Бе ла русь» ККУП «Пет ры каўкінамір» 2011 110,0 110,0 – – – –
кіна тэ атр «Пра мень» ККУП «Ра га чоўкінавідэа -
сет ка»

2011 40,0 40,0 – – – –

кіна тэ атр «Юбілей ны» ККУП «Хойнікікінавідэа -
сет ка»

2011 30,0 30,0 – – – –

КУП «Кінатаўр» 2013 50,0 – – 50,0 – –
КУП «Го мелькінавідэ ап ра кат» 2013 50,0 – – 50,0 – –

54.4. у Грод зен скай во бласці – кіна тэ ат ры г. Грод на 2013 Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам 

» 100,0 – – 100,0 – –

54.5. у Магілёўскай во бласці: 2011–2014 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 1 180,0 290,0 300,0 350,0 240,0 –

кіна тэ атр «Кос мас», г. Магілёў 2014 100,0 – – – 100,0 –
фільма ба за, г. Магілёў 2011 100,0 100,0 – – – –
кіна тэ атр «Зор ка», г.п. Бя лынічы 2011 100,0 100,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Быхаў 2014 100,0 – – – 100,0 –
кіна тэ атр «Ары ён», г.п. Глуск 2012 100,0 – 100,0 – – –
кіна тэ атр «Крыніца», г. Горкі 2012 100,0 – 100,0 – – –
кіна тэ атр, г.п. Дрыбін 2011 90,0 90,0 – – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Клімавічы 2012 100,0 – 100,0 – – –
фільма ба за, г. Кры чаў 2014 40,0 – – – 40,0 –
відэа тэ ка, г. Кры чаў 2013 50,0 – – 50,0 – –
кіна тэ атр «Мір», г. Мсціслаў 2013 100,0 – – 100,0 – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Асіповічы 2013 100,0 – – 100,0 – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Слаўга рад 2013 100,0 – – 100,0 – –
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады
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у тым ліку па га дах
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54.6. у Мінскай во бласці: 2011–2013 Мінскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

91,0 25,0 30,0 36,0 – –

кіна тэ ат ры Ба ры саўска га раё на 2013 36,0 – – 36,0 – –
кіна тэ ат ры «Радзіма» (г. Ма лад зеч на) і «Мір»
(г.п. Ра даш ковічы)

2012 30,0 – 30,0 – – –

кіна тэ атр «Радзіма», г. Сма лявічы 2011 25,0 25,0 – – – –
55. На быц цё аб ста ля ван ня і пра грам на га за бес пя -
чэн ня ў мэ тах аўта ма ты за цыі білет най гас па даркі, у
тым ліку для:

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, гар рай -
вы кан ка мы

» 1 385,0 355,0 500,0 245,0 180,0 105,0

55.1. Віцеб скай во бласці: 2011–2012 Віцебскі абл-
вы кан кам

» 450,0 180,0 270,0 – – –

УП «Кінавідэ ап ра кат» 2011 120,0 120,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. По лацк 2011 30,0 30,0 – – – –
кіна тэ атр «Мінск», г. На ва по лацк 2011 30,0 30,0 – – – –
кіна тэ атр «Элек трон», г. Но ва лу комль 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Га ра док 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Верх нядзвінск 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Вя сёл ка», г.п. Шар каўшчы на 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Пас та вы 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Та ла чын 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Друж ба», г. Брас лаў 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Свiтанак», г.п. Лёз на 2012 30,0 – 30,0 – – –
кіна тэ атр «Ко лас», г. Міёры 2012 30,0 – 30,0 – – –

55.2. Го мель скай во бласці: 2011–2015 Го мельскі аб -
лвы кан кам

» 195,0 15,0 45,0 45,0 45,0 45,0

ККУП «Рэ чы цакінавідэа сет ка» 2014 45,0 – – – 45,0 –
ККУП «Ма зыркінавідэ ап ра кат» 2013 45,0 – – 45,0 – –
КДКУП «Кінатаўр» 2011–2015 105,0 15,0 45,0 – – 45,0

55.3. Грод зен скай во бласці – кіна тэ ат ры г. Грод на 2011–2013 Г р о д  з е н с к і
аб лвы кан кам

» 230,0 70,0 80,0 80,0 – –

55.4. Магілёўскай во бласці: 2011–2014 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

» 260,0 50,0 60,0 70,0 80,0 –

кіна тэ атр «Радзіма», г. Магілёў 2011, 2014 30,0 20,0 – – 10,0 –
кіна тэ атр «Чыр во ная Зор ка», г. Магілёў 2012–2013 30,0 – 20,0 10,0 – –
кіна тэ атр «Вет разь», г. Магілёў 2013–2014 25,0 – – 20,0 5,0 –
кіна тэ атр «Кос мас», г. Магілёў 2011, 2014 25,0 20,0 – – 5,0 –
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2011 2012 2013 2014 2015

кіна тэ атр «Та ва рыш», г. Баб руйск 2013 30,0 – – 30,0 – –
кіна тэ атр «Мір», г. Баб руйск 2012 20,0 – 20,0 – – –
кіна тэ атр «Зор ка», г.п. Бя лынічы 2014 10,0 – – – 10,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Быхаў 2014 10,0 – – – 10,0 –
кіна тэ атр «Ары ён», г.п. Глуск 2014 10,0 – – – 10,0 –
кіна тэ атр «Крыніца», г. Горкі 2012 10,0 – 10,0 – – –
кіна тэ атр, г.п. Дрыбін 2011 10,0 10,0 – – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Клімавічы 2014 10,0 – – – 10,0 –
кіна тэ атр «Мір», г. Мсціслаў 2014 10,0 – – – 10,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Асіповічы 2014 10,0 – – – 10,0 –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Слаўга рад 2013 10,0 – – 10,0 – –
кіна тэ атр «Мір», г. Шклоў 2012 10,0 – 10,0 – – –

55.5. Мінскай во бласці: 2011–2015 Мінскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

250,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

кіна тэ ат ры Ба ры саўска га раё на 2014 28,0 – – – 28,0 –
кіна тэ атр «Мір», г. Вілей ка 2015 30,0 – – – – 30,0
кіна тэ атр «Юнац тва», г. Ва ло жын 2011 20,0 20,0 – – – –
кіна тэ атр «Эра», г. Дзяр жынск 2013 25,0 – – 25,0 – –
кіна тэ атр «Юнац тва», г. Жодзіна 2015 30,0 – – – – 30,0
кіна тэ ат ры «Радзіма» (г. Ма лад зеч на) і «Мір»
(г.п. Ра даш ковічы)

2012 23,0 – 23,0 – – –

кіна тэ ат ры «Са лют» (г. Нясвіж) і «Ус ход» (г.п. Га -
рад зея)

2013 25,0 – – 25,0 – –

кіна тэ атр «Ка ст рычнік», г. Мар’іна Гор ка 2012 22,0 – 22,0 – – –
кіна тэ атр «Бе ла русь», г. Слуцк 2011 20,0 20,0 – – – –
кіна тэ атр «Радзіма», г. Сма лявічы 2014 27,0 – – – 27,0 –

56. Будаўніцтва но вых кіна тэ ат раў, у тым ліку: 2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, гар рай -
вы кан ка мы,
Мінскі гар -
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты, улас ныя
сродкі ар ганіза -
цый

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на фінан са ван не дзяр жаўнай інве сты -
цый най праграмы

56.1. у Віцеб скай во бласці – га ра ды Віцебск, Орша,
Ле пель, Глы бо кае, Сян но, га радскія па сёлкі
Шуміліна, Бе шан ковічы, Су раж, Дуб роўна, Ра со -
ны, Уша чы, Чашнікі

2014–2015 Віцебскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты 

56.2. у Магілёўскай во бласці – г. Кры чаў 2014–2015 М а г і л ё ў с к і
аб лвы кан кам

»

Працяг табл.

-7
2

-



На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах
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56.3. у Мінскай во бласці: 2014–2015 Мінскі абл-
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

Ла гойскі раён 2015
Мяд зельскі раён 2014

56.4. у г. Мінску – кіна тэ атр «Аван гард» 2011–2014 Мінскі гар -
вы кан кам

»

57. Ус та ноўка па мят на га зна ка на мес цы пер ша га ў
Беларусi кiнапаказу (г. Віцебск)

2012 Віцебскі абл-
вы кан кам

мяс цо вы бюд жэт 50,0 – 50,0 – – –

Уся го па раз дзе лу 335 414,9 79 001,9 65 874,0 73 371,0 59 647,0 57 521,0
у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 69 026,9 8 331,9 13 895,0 14 720,0 15 830,0 16 250,0
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -

мы
у тым ліку:

266 388,0 70 670,0 51 979,0 58 651,0 43 817,0 41 271,0

Брэсцкі 17 596,0 5 665,0 3 409,0 3 544,0 3 154,0 1 824,0
Віцебскі 65 840,0 32 620,0 14 200,0 18 300,0 620,0 100,0
Го мельскі 43 475,0 3 865,0 4 965,0 8 075,0 13 185,0 13 385,0
Грод зенскі 18 612,0 5 466,0 5 081,0 5 286,0 2 379,0 400,0
Магілёўскі 74 126,0 12 909,0 13 594,0 15 007,0 15 883,0 16 733,0
Мінскі 39 059,0 8 225,0 7 840,0 7 519,0 7 646,0 7 829,0
Мінскі гар -
вы кан кам 

7 680,0 1 920,0 2 890,0 920,0 950,0 1 000,0

Пад трым ка і развіццё на род най твор часці
58. Пад рых тоўка, вы дан не і на быц цё ме та дыч най і
рэ пер ту ар най літа ра ту ры на па пя ро вых і элек трон -
ных носьбітах. Ар ганіза цыя і пра вяд зен -
не семінараў, май стар-кла саў па роз ных кірун ках
дзей насці клуб ных фарміра ван няў

2011–2015 Мінкуль ту ры, 
аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

рэс публіканскі і
мяс цо выя бюд -
жэ ты

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не 
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

59. Ар ганіза цыя і пра вяд зен не кон кур саў, кан цэр -
таў, вы ста вак, фес ты ва ляў, іншых куль тур на-ма са -
вых ме рап ры ем ст ваў, скіра ва ных на развіццё і па пу -
ля ры за цыю на род на га мас тац тва

2011–2015 » » »

60. Ства рэн не элек трон най базы да ных клуб ных
фарміра ван няў па роз ных кірун ках твор чай дзей -
насці. Вы дан не да веднікаў ама тарскіх ка лек ты ваў
мас тац кай твор часці

2011–2015 » » »
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61. За куп ка му зыч ных інстру мен таў, тэхнікі, аб ста -
ля ван ня, сцэнічных кас цю маў для не пра фесійных
(ама тарскіх) і аўтэн тыч ных фальк лор ных ка лек ты -
ваў мас тац кай твор часці, сту дый, гурт коў, ама -
тарскіх аб’яднанняў

2011–2015 аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку:
па аб лас цях:

22 960,0 3 690,0 4 073,0 4 377,0 5 297,0 5 523,0

Брэсц кая
Віцеб ская
Го мель ская
Грод зен ская
Магілёўская
Мінская

2 440,0
3 250,0
3 280,0
2 500,0
6 230,0
4 260,0

450,0
600,0
610,0

–
1 020,0
830,0

468,0
625,0
630,0
200,0

1 120,0
840,0

487,0
650,0
660,0
300,0

1 230,0
850,0

507,0
675,0
680,0

1 000,0
1 360,0
865,0

528,0
700,0
700,0

1 000,0
1 500,0
875,0

г. Мінск 1 000,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0
Уся го па раз дзе лу 22 960,0 3 690,0 4 073,0 4 377,0 5 297,0 5 523,0
у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры сродкі, пра дуг лед жа ныя на пра вяд зен не

 цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -

мы
22 960,0 3 690,0 4 073,0 4 377,0 5 297,0 5 523,0

у тым ліку:
Брэсцкі 2 440,0 450,0 468,0 487,0 507,0 528,0
Віцебскі 3 250,0 600,0 625,0 650,0 675,0 700,0
Го мельскі 3 280,0 610,0 630,0 660,0 680,0 700,0
Грод зенскі 2 500,0 – 200,0 300,0 1 000,0 1 000,0
Магілёўскі 6 230,0 1 020,0 1 120,0 1 230,0 1 360,0 1 500,0
Мінскі 4 260,0 830,0 840,0 850,0 865,0 875,0
Мінскі гар -
вы кан кам 

1 000,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0

Развіццё сістэ мы эс тэ тыч на га вы ха ван ня, пра фесійнай мас тац кай аду ка цыі, пад трым ка та ле навітай мо ладзі
62. Пра вяд зен не су ст рэч прад стаўнікоў та ле навітай
мо ладзі з Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь,
кіраўніцтвам краіны, май стар-кла саў, кон кур саў,
фес ты ва ляў, спра ваз дач ных кан цэр таў і вы ста вак
ма ла дых та лен таў, рэс публіканскіх ме та дыч ных
семінараў і кан фе рэн цый па пы тан нях аду ка цыі ў
сфе ры куль ту ры

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не 
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў
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63. Пра вяд зен не што га до вых спра ваз дач ных мас -
тацкіх вы ста вак сты пен дыя таў, ды п ла ман таў і
лаўрэа таў спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс -
публікі Бе ла русь па пад трым цы та ле навітай мо -
ладзі, вы пуск ка та ло гаў і кам пакт-дыс каў «Та лен ты 
Бе ла русі» з запісамі вы сту п лен няў сты пен дыя таў,
ды п ла ман таў і лаўрэа таў гэ та га спе цы яль на га фонду

2011–2015 Мінкуль ту ры сродкі спе цы яль -
на га фон ду
Прэзідэн та Рэс -
публікі Бе ла русь
па пад трым цы
та ле навітай мо -
ладзі

64. Фарміра ван не  і  вы ка ры стан не  на прак ты цы
бан ка да ных та ле навітай мо ладзі

2011–2015 » рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не ўста но вы аду ка цыі 
«Бе ла рускі дзяр жаўны ўніверсітэт куль ту ры і мас тац тваў»

 (да лей – БДУКМ)
65. Ума ца ван не ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы ўста ноў
аду ка цыі «Рэс публікан ская гімназія-ка ледж пры Бе -
ла ру скай дзяр жаўнай ака дэміі му зыкі» (да лей – Рэс -
публіканскі му зыч ны ка ледж) і «Бе ла ру ская дзяр -
жаўная ха рэа графічная гімназія-ка ледж» (да лей –
БДХГК) – аб ста ля ван не су час най ар гтэхнікай, за куп -
ка сцэнічных кас цю маў, му зыч ных інстру мен таў, экс -
пазіцый на га, свят ло-, гу ка тэхнічна га і інша га аб ста -
ля ван ня, у тым ліку за куп ка:

2011–2015 » » 727,6 4,6 170,0 175,0 178,0 200,0

камп’ютарнай і іншай тэхнікі 54,6 4,6 – 10,0 10,0 30,0
му зыч ных інстру мен таў 245,0 – 40,0 20,0 120,0 65,0
2 мікрааўто бу саў 160,0 – 70,0 90,0 – –
кам плек таў аб ста ля ван ня 173,0 – 60,0 35,0 13,0 65,0
сцэнічных кас цю маў 95,0 – – 20,0 35,0 40,0

66. Ума ца ван не ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы га -
радскіх і ра ён ных дзіця чых школ мас тац тваў (за куп -
ка му зыч ных інстру мен таў і інша га аб ста ля ван ня)

аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку:
па аб лас цях:

40 569,0 5 536,0 7 093,0 9 025,0 9 453,0 9 462,0

Віцеб ская 1 760,0 300,0 324,0 350,0 378,0 408,0
Го мель ская 12 000,0 – 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Грод зен ская 4 000,0 – – 1 000,0 1 500,0 1 500,0
Магілёўская 8 894,0 3 828,0 1 809,0 1 423,0 990,0 844,0
Мінская 2 515,0 408,0 460,0 552,0 585,0 510,0
г. Мінск 11 400,0 1 000,0 1 500,0 2 700,0 3 000,0 3 200,0

67. Капіталь ны ра монт бу дын каў: 2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

40 000,0 7 200,0 8 100,0 8 000,0 8 000,0 8 700,0

67.1. Рэс публікан ска га му зыч на га ка лед жа, у тым ліку: 18 600,0 5 200,0 4 600,0 2 500,0 2 300,0 4 000,0
ус та ноўка ліфта, рэ кан ст рук цыя транс фар ма тар най
пад стан цыі, пе рак лад ка ўнут ра ных інжы нер ных се так

2011

за ме на вон ка вых інжы нер ных се так і сла ба то ка -
вых сістэм, адд зе лач ныя ра бо ты

2012
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

до б раўпа рад ка ван не тэ ры то рыі 2013–2014
ра монт інтэр на та 2015

67.2. БДХГК, у тым ліку: 21 400,0 2 000,0 3 500,0 5 500,0 5 700,0 4 700,0
до б раўпа рад ка ван не тэ ры то рыі, капіталь ны ра -
монт даху, за ме на во кнаў

2011

уця п лен не фа са да, ма дэрніза цыя тэ ры то рыі 2012
за ме на сілка ван ня ка бе ляў, уча ст ка тру бы аця п лен ня 2013
ра монт інтэр на та 2014–2015

68. Ра монт бу дын каў і ма дэрніза цыя ра ён ных і га -
радскіх дзіця чых школ мас тац тваў

аб лвы кан ка -
мы

мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку
па аб лас цях:

21 865,0 2 968,0 3 577,0 4 089,0 5 088,0 6 143,0

Го мель ская 6 566,0 600,0 840,0 1 176,0 1 646,0 2 304,0
Магілёўская 12 679,0 1 918,0 2 187,0 2 493,0 2 842,0 3 239,0
Мінская 2 620,0 450,0 550,0 420,0 600,0 600,0

69. Ума ца ван не ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы (аб ста -
ля ван не су час най ар гтэхнікай, за куп ка ма шын,
сцэнічных кас цю маў, пра грам на га за бес пя чэн ня,
му зыч ных інстру мен таў, экс пазіцый на га, свят ло-,
гу ка тэхнічна га аб ста ля ван ня), ства рэн не і развіццё
бан ка аду ка цый ных рэ сур саў і сістэ мы інфар ма цый -
ных се так ус та ноў аду ка цыі, у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

6 141,8 917,7 1 057,9 1 211,3 1 380,9 1 574,0

69.1. БДУКМ: 2 383,0 9,0 100,0 900,0 900,0 474,0
тэхнічнае і спар тыўнае аб ста ля ван не для за бес пя -
чэн ня ву чэб на га пра цэ су ў но вым спар тыўна-куль -
тур ным цэн тры; кан ды цыя не ры, вен ты ля та ры,
сродкі па жа ра ту шэн ня, па жар най бяс пекі, па нэль 
плаз мен ная, свят ло-, гу ка тэхнічная ап па ра ту ра
камп’ютарная тэхніка (манітор, ноўтбук, на столь -
ны ПК укам плек та ва ны, сер вер, камп’ютарныя
кам плек тую чыя)
му зыч ныя інстру мен ты, сцэнічныя кас цю мы;
відэа тэхніка (тэ левізар, DVD-прай гра вальнік,
магніта фон (CD, МР-3), аку стыч ная сістэ ма,
мікшар ны пульт, лічба выя фо та-, відэа а па рат;
пра фесійная 76-клавішная апа ра ту ра, кан фе -
рэнц-сістэ ма); печы для аб паль ван ня ке рамічных
вы ра баў, маль бер ты і станкі для ма люн ка і жы -
вапісу, ма тэ рыя лы для за бес пя чэн ня ву чэб на га
пра цэ су; аб ста ля ван не (інвен тар) для ганд лё ва га
ком плек су (аг рэ га ты ха ладзільныя, ма шы ны па -
су да мы еч ныя і іншае); аўто бус

Працяг табл.

-7
6

-



На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
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2011 2012 2013 2014 2015

ву чэб на-ла ба ра тор нае аб ста ля ван не (біна ку ляр ны 
мікрас коп, біялагічны мікрас коп, дыс ты ля тар
вады і іншае)

69.2. ус та но ва аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная
ака дэмія мас тац тваў» (да лей – БДАМ):

2 200,0 900,0 900,0 100,0 100,0 200,0

печ для аб паль ван ня
элек тра печ му фель ная
камп’ютарная стан цыя
ра яль, піяніна, відэа ка ме ры, камп’ютар офісны,
муль ты ме дый ны пра ек тар і іншае
камп’ютары для відэа ман та жу
фо та па велічальнік, фо та ка ме ра
спе цы яль нае мэб ле вае аб ста ля ван не
мікрааўто бус на 8 мес цаў (для прак тыкі сту дэн таў)
станкі для май стэр няў (па ап ра цоўцы дрэ ва, ме та -
лу, ка ме ню, шкла)
гру за вы аўта мабіль

69.3. ус та но ва аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная
ака дэмія му зыкі» (да лей – Бе ла ру ская дзяр жаўная
ака дэмія му зыкі):

1 558,8 8,7 57,9 211,3 380,9 900,0

му зыч ныя інстру мен ты
ар гтэхніка
сцэнічныя кас цю мы
аўтатранс парт
гу ка вое і свет ла вое аб ста ля ван не
ву чэб на-ла ба ра тор нае аб ста ля ван не
ліцэнзійнае пра грам нае за бес пя чэн не
мэб ля

70. Капіталь ны ра монт бу дын каў ус та ноў аду ка цыі,
у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

43 410,0 6 500,0 7 410,0 8 500,0 9 600,0 11 400,0

70.1. БДУКМ: 8 530,0 – – 2 000,0 1 910,0 4 620,0
фа са ды ву чэб на га кор пу са № 1 1 850,0 – – 1 650,0 200,0 –
до б раўпа рад ка ван не тэ ры то рыі ўніверсітэц ка га
га рад ка

1 650,0 – – 150,0 500,0 1 000,0

фа са ды ву чэб на га кор пу са № 2 2 545,0 – – 200,0 1 010,0 1 335,0
фа са ды ву чэб на га кор пу са № 3 2 485,0 – – – 200,0 2 285,0

70.2. БДАМ: 24 400,0 6 500,0 6 900,0 6 000,0 3 000,0 2 000,0
галоўны ву чэб ны кор пус 16 730,0 6 500,0 6 900,0 3 330,0 – –
ву чэб ны кор пус 7 670,0 – – 2 670,0 3 000,0 2 000,0

70.3. Бе ла ру скай дзяр жаўнай ака дэміі му зыкі: 8 570,0 – – – 4 290,0 4 280,0
інтэр нат 5 070,0 – – – 2 290,0 2 780,0
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у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

галоўны ву чэб ны кор пус 2 600,0 – – – 1 100,0 1 500,0
ву чэб ны кор пус 900,0 – – – 900,0 –

70.4. Інсты тут куль ту ры Бе ла русі 1 910,0 – 510,0 500,0 400,0 500,0
Уся го па раз дзе лу 152 713,4 23 126,3 27 407,9 31 000,3 33 699,9 37 479,0

у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 90 279,4 14 622,3 16 737,9 17 886,3 19 158,9 21 874,0
мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -

мы
62 434,0 8 504,0 10 670,0 13 114,0 14 541,0 15 605,0

у тым ліку:
Віцебскі 1 760,0 300,0 324,0 350,0 378,0 408,0
Го мельскі 18 566,0 600,0 3 840,0 4 176,0 4 646,0 5 304,0
Грод зенскі 4 000,0 – – 1 000,0 1 500,0 1 500,0
Магілёўскі 21 573,0 5 746,0 3 996,0 3 916,0 3 832,0 4 083,0
Мінскі 5 135,0 858,0 1 010,0 972,0 1 185,0 1 110,0
Мінскі гар -
вы кан кам 

11 400,0 1 000,0 1 500,0 2 700,0 3 000,0 3 200,0

Уда ска наль ван не на ву ко ва га за бес пя чэн ня сфе ры куль ту ры* 
71. На ву ко вае за бес пя чэн не развіцця сфе ры куль ту -
ры і мас тац тва, у тым ліку вы ка нан не за дан няў па
рас пра цоўцы:

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, вы шэй -
шыя на ву -
чаль ныя ўста -
но вы, НББ

рэс публіканскі
бюд жэт (з крыніц 
на на ву ко вую
дзей насць)

7 648,3 1 580,0 1 691,4 1 760,8 1 315,0 1 301,1

71.1. ме та дыч ных рэ ка мен да цый па эфек тыўнаму на -
ву ко ва му супра вад жэн ню ар ганіза цый на-кіраўніцкіх
ра шэн няў у галіне куль ту ры (за дан не К-01)

2011–2015 БДАМ » 400,0 78,0 80,0 80,0 78,0 84,0

71.2. ме та да логіі фікса цыі і рэп рэ зен та цыі з’яў не -
ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны (на ма тэ рыя ле
асноўных відаў і жан раў тра ды цый най куль ту ры).
Ства рэн не інфар ма цый на га рэ сур су «Тра ды цый ная
куль тур ная спад чы на Бе ла русі» для ўста ноў куль ту -
ры і аду ка цыі, ка ры стальнікаў у краінах СНД,
блізка га і да лё ка га за меж жа (за дан не К-02)

2011–2015 БДУКМ » 420,0 81,8 85,2 84,3 84,3 84,4

71.3. асноўных прын цы паў іміджа ва га пазіцыя на -
ван ня куль ту ры Бе ла русі срод камі муль ты ме дый -
ных тэх на логій. Ства рэн не інфар ма цый на га рэ сур -
су, які ўклю чае ан та логію «Га рад ская мас тац кая
куль ту ра ХХІ ста годд зя (на ма тэ рыя ле асноўных
відаў і жан раў на цыя наль най пра фесійнай і ама тар -
скай мас тац кай твор часці)» (за дан не К-03)

2011–2015 » » 510,0 99,2 97,7 99,5 99,4 114,2
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71.4. на ву ко ва-ме та дыч ных рэ ка мен да цый па ука -
ра нен ню су час ных му зе яз наўчых тэх на логій у дзей -
насць рэгіяналь ных му зеяў Бе ла русі (за дан не К-04)

2011–2015 БДУКМ рэс публіканскі
бюд жэт (з крыніц 
на на ву ко вую
дзей насць)

360,0 72,0 71,7 76,1 72,5 67,7

71.5. інфар ма цый на га рэ сур су «Эва лю цыя бібліятэк
у кніжнай куль ту ры на тэ ры то рыі Бе ла русі (ХІ – па -
ча так ХХІ ст. )». Ства рэн не ап тыміза ва най ма дэлі
функ цыя на ван ня су куп най бібліятэч най сеткі Рэс -
публікі Бе ла русь на су час ным эта пе (за дан не К-05)

2011–2015 НББ » 450,0 80,0 80,0 95,0 90,0 105,0

71.6. ты па лагічных ма дэ лей рэп рэ зен та цыі каш -
тоўна сцей на цыя наль най куль ту ры ў срод ках ма са -
вай інфар ма цыі Рэс публікі Бе ла русь і за мя жой (за -
дан не К-06)

2011–2015 БДУКМ » 450,0 90,1 88,7 88,8 88,8 93,6

71.7. тэх на логіі са цыя куль тур най дзей насці ўста ноў 
куль ту ры ў аг ра га рад ках Рэс публікі Бе ла русь (за -
дан не К-07)

2011–2013 » » 280,0 80,0 100,0 100,0 – –

71.8. на ас но ве на род ных тра ды цый прын цы паў і
тэхнічных умоў ар ганізацыі бе ла ру скай ка пэ лы
смы ка вай і ду дар скай му зыкі (за дан не К-08)

2011–2013 » » 240,0 79,9 80,0 80,1 – –

71.9. на ву ко ва-ме та дыч ных рэ ка мен да цый ус -
тойлівага развіцця су час на га бе ла ру ска га пра -
фесійна га мас тац тва і на цыя наль най мас тац кай
шко лы (у галіне тэ ат раль на га, кіна- і тэ ле ма стац тва,
выяўлен ча га, дэ ка ра тыўна-прык лад но га мас тац тва
і ды зай ну) (за дан не К-09)

2011–2015 БДАМ » 510,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0

71.10. на ву ко ва га аб грун та ван ня кан цэп цыі ўза -
емад зе ян ня мас тац тваў. Ства рэн не інфар ма цый на га 
рэ сур су «Мас тацкі сінтэз і міжвіда вая інтэ гра цыя
мас тац тваў у кан цы ХХ – па чат ку XXI ст. : тыпы,
фор мы, струк ту ры» для ўста ноў у галіне куль ту ры і
мас тац тва (за дан не К-10)

2011–2015 БДУКМ » 510,0 105,5 102,6 102,3 102,2 97,4

71.11. тэа рэ ты ка-ме та да лагічных прын цы паў
фарміра ван ня эк ран на га тэ ма тыч на га інфар ма цый -
на га рэ сур су. Ства рэн не муль ты ме дый ных цык лаў
«Твор чыя кіна пар трэ ты дзея чаў куль ту ры і мас тац -
тваў» і «Хроніка куль тур на га жыц ця Бе ла русі (на
ма тэ рыя ле ай чын най кіна да ку мен талістыкі, кіна -
пе рыё дыкі 1925–2010 гадоў і відэафільмаў
1994–2010 гадоў)» (за дан не К-11)

2011–2013 » » 510,0 195,0 175,0 140,0 – –

71.12. на ву ко ва-тэа рэ тыч ных асноў вы ву чэн ня, за -
ха ван ня і развіцця на цыя наль най му зыч на-вы ка -
нальніцкай шко лы (за дан не К-12)

2011–2015 Бе ла ру ская
дзяр жаўная
ака дэмія му -
зыкі

» 450,0 90,0 100,0 110,0 80,0 70,0
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71.13. на ву ко ва-тэа рэ тыч ных асноў і прак тыч ных
рэ ка мен да цый па развіццю кам пазітар скай шко лы
(на ма тэ рыя ле класічных жан раў му зыч на га мас -
тац тва) (за дан не К-13)

2011–2015 Бе ла ру ская
дзяр жаўная
ака дэмія му -
зыкі

рэс публіканскі
бюд жэт (з крыніц 
на на ву ко вую
дзей насць)

450,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0

71.14. ме та да логіі вы зна чэн ня і гіста рыч най рэп рэ -
зен та цыі бе ла ру ска га му зыч на га эс т рад на га мас тац -
тва ў мас тац кай куль ту ры. Ства рэн не муль ты ме -
дый на га фон ду інфар ма цый ных рэ сур саў па тэме
«Му зыч нае мас тац тва эс т ра ды Бе ла русі. ХХ ста -
годд зе» (за дан не К-14)

2011–2013 БДУКМ » 240,0 80,0 80,0 80,0 – –

71.15. ме то дык і на ву ко ва-прак тыч ных рэ ка мен да -
цый па за ха ван ню, развіццю і рэп рэ зен та цыі на цыя -
наль ных тра ды цый ан самб ле ва га вы ка нальніцтва
на бе ла рускіх на род ных інстру мен тах. Ства рэн -
не інфар ма цый на га рэ сур су «Су час ная бе ла ру ская
на род на-інстру мен таль ная ан самб ле вая вы ка -
нальніцкая прак ты ка» (за дан не К-15)

2011–2015 » » 460,0 70,0 80,0 120,0 120,0 70,0

71.16. ме та да логіі і ме то дыкі вы ву чэн ня, за ха ван ня
і рэп рэ зен та цыі на цыя наль ных мас тацкіх школ тра -
ды цый на га дэ ка ра тыўна-прык лад но га мас тац тва
(за дан не К-16)

2011–2015 » » 235,0 46,5 53,5 60,0 40,0 35,0

71.17. на ву ко ва-ме та дыч ных рэ ка мен да цый па ап -
тымізацыі дзей насці, накіра ва най на за ха ван -
не спад чы ны вы дат ных дзея чаў бе ла ру скай му зыч -
най куль ту ры (за дан не К-17)

2011–2015 Бе ла  ру  ская
дзяр жаўная
ака дэмія му -
зыкі

» 830,0 160,0 160,0 170,0 170,0 170,0

71.18. ме то дыкі на ву ко ва аб грун та ва най ацэнкі спа -
жы вецкіх здоль нас цей аб’ектаў ды зай ну (за дан -
не К-18)

2012–2015 БДАМ » 343,3 – 75,0 82,7 87,8 97,8

72. Ар ганіза цыя і пра вяд зен не на ву ко вых і на ву ко ва-
прак тыч ных кан фе рэн цый, чы тан няў, фес ты ва ляў,
у тым ліку:

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, вы шэй -
шыя на ву -
чаль ныя ўста -
но вы, НББ

рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не 
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

72.1. Міжна род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн -
цыя «Куль ту ра. На ву ка. Твор часць» (2011 і 2014 гады – 
Бе ла ру ская дзяр жаўная ака дэмія му зыкі, 2012 і
2015 гады – БДУКМ, 2013 год – БДАМ)

2011–2015
(што год)

Мінкуль ту  -
ры, вы шэй -
шыя на ву -
чаль ныя ўста -
но вы

72.2. на ву ко вая кан фе рэн цыя «Аўтэн тыч ны фальк -
лор: праб ле мы за ха ван ня, вы ву чэн ня, ус пры ман ня»

2011–2015
(што год)

Мінкуль ту  -
ры, БДУКМ

72.3. XVI Кіры ла-Мя фодзіеўскія на ву ко выя чы -
танні

2011–2015
(што год)

»
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72.4. міжна род ныя на ву ко выя чы танні і фес ты валь
па мяці Л.С.Му ха рын скай

2011–2015
(што год)

Мінкуль ту  -
ры, Бе ла ру -
ская дзяр -
жаўная ака -
дэмія му зыкі

72.5. рэс публікан ская кан фе рэн цыя «Ня фё даўскія
чы танні»

2011–2015
(што год)

Мінкуль ту  -
ры, БДАМ

72.6. сту дэнцкія на ву ко ва-прак тыч ныя кан фе рэн цыі 2011–2015
(што год)

Мінкуль ту  -
ры, БДУКМ,
БДАМ

72.7. Міжна род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе -
рэн цыя «Бе ла ру ская кам пазітар ская твор часць у су -
час ным све це»

2011 Мінкуль ту  -
ры, Бе ла ру -
ская дзяр -
жаўная ака -
дэмія му зыкі

72.8. Міжна род ная на ву ко вая кан фе рэн цыя «Бе ла -
ру ская дзяр жаўная кан сер ва то рыя: учо ра, сён ня,
заўтра (да 80-годд зя з дня за сна ван ня)»

2012 »

72.9. Міжна род ная на ву ко вая кан фе рэн цыя «Му -
зыч ны тэ атр: гісто рыя і су час насць» 

2013 »

72.10. Міжна род ная на ву ко вая кан фе рэн цыя «Бе ла -
ру скае му зыч нае вы ка нальніцкае мас тац тва ў кан-
тэкс це мас тац кай куль ту ры»

2014 »

72.11. Міжна род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе -
рэн цыя «Му зыч ная аду ка цыя XXI ста годд зя: ру бя -
жы і пер спек ты вы»

2015 »

72.12. Міжна род ныя кнігаз наўчыя чы танні 2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, НББ

Ума ца ван не іміджу на цыя наль най куль ту ры ў краіне і за мя жой
73. Ар ганіза цыя і пра вяд зен не дзён куль ту ры ў за -
меж ных краінах і за меж ных краін у Рэс публіцы Бе -
ла русь, фес ты ва ляў, кон кур саў, вы ста вак, кан фе -
рэн цый і іншых ме рап ры ем ст ваў у Рэс публіцы Бе ла -
русь і за мя жой

2011–2015 Мінкуль ту ры, 
аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку:
па аб лас цях: 

53 347,0
75 435,0

9 047,0
13 238,0

10 000,0
14 272,0

10 800,0
15 000,0

11 500,0
15 997,0

12 000,0
16 928,0

Брэсц кая 5 411,0 1 003,0 1 037,0 1 078,0 1 125,0 1 168,0
Віцеб ская 6 235,0 1 074,0 1 154,0 1 189,0 1 309,0 1 509,0
Го мель ская 3 776,0 702,0 749,0 784,0 822,0 719,0
Грод зен ская 973,0 97,0 290,0 187,0 291,0 108,0
Магілёўская 37 806,0 6 249,0 6 847,0 7 499,0 8 217,0 8 994,0
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Мінская 4 699,0 870,0 922,0 960,0 900,0 1 047,0
г. Мінск 16 535,0 3 243,0 3 273,0 3 303,0 3 333,0 3 383,0

74. За клю чэн не да га во раў аб куль тур ным суп ра -
цоўніцтве з за меж нымі краінамі з улікам знеш не -
палітыч ных прыя ры тэ таў дзяр жа вы

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры
і цэн траліза ва ныя ме рап ры ем ст вы

75. Рас пра цоўка кан цэп цыі ства рэн ня і функ цыя на -
ван ня куль тур ных цэн траў Бе ла русі за мя жой

2011–2012 Мінкуль ту  -
ры, МЗС

» у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры

76. Ад крыц цё і за бес пя чэн не функ цыя на ван ня но -
вых куль тур ных цэн траў Бе ла русі за мя жой (арэн да
па мяш кан няў, ап ла та ка му наль ных рас хо даў, за -
куп ка аб ста ля ван ня, транс пар ту і яго экс плуа та -
цыя, ап ла та пра цы суп ра цоўнікаў, арэн да жыл ля і
іншае), у тым ліку:

2012–2015 » » 4 500,0 – 500,0 900,0 1 300,0 1 800,0

у Расійскай Фе дэ ра цыі 2012–2015 1 700,0 – 500,0 400,0 400,0 400,0
у Літоўскай Рэс публіцы 2013–2015 1 300,0 – – 500,0 400,0 400,0
у Латвійскай Рэс публіцы 2014–2015 900,0 – – – 500,0 400,0
у Фе дэ ра тыўнай Рэс публіцы Гер манія 2015 600,0 – – – – 600,0

77. Сад зейнічан не ў ар ганізацыі дзей насці ство ра -
ных куль тур ных цэн траў Бе ла русі за мя жой, пад -
трым ка куль тур на-ас ветніцкай дзей насці бе ла ру -
скай ды яс па ры ў за меж ных краінах (вы раб і пе ра да -
ча сцэнічных кас цю маў і му зыч ных інстру мен таў,
ву чэб най, рэ пер ту ар на-ме та дыч най і мас тац кай
літа ра ту ры, сімволікі Рэс публікі Бе ла русь, кіна-,
відэа- і му зыч ных запісаў, накіра ван не мас тацкіх
ка лек ты ваў і вы ка наўцаў для ўдзе лу ў бе ла рускіх
ме рап ры ем ст вах і іншае)

2011–2015 Мінкуль ту ры » у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў, а так са ма за кошт срод каў,

пра дуг лед жа ных на пад трым ку дзей насці суайчыннікаў за мяжой

78. Ста жы роўкі за мя жой рэ жы сё раў тэ ат раў, рэ жы -
сё раў ма са вых ме рап ры ем ст ваў, ды ры жо раў, опер -
ных спе ва коў, мас та коў і іншых спе цы ялістаў твор -
чых пра фесій (май стар-кла сы, буй ныя міжна род -
ныя фес ты валі, ста жы роўка пры на ву чаль най ус та -
но ве і іншыя фор мы)

2011–2015 » » у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры
і ар ганіза цый культуры

79. Рас пра цоўка і рэаліза цыя пра гра мы «Бе ла ру сы ў
све це»

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, МЗС

» да дат ко вае мэ та вае фінан са ван не

80. Рэаліза цыя пра ек та «Бе ла русь сён ня» (ства рэн -
не ка лек цый бе ла рускіх вы дан няў у на цыя наль ных
бібліятэ ках све ту)

2012–2015 Мінкуль ту ры » 102,0 – 20,0 24,0 27,0 31,0
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81. Ства рэн не і за бес пя чэн не функ цыя на ван ня сістэ -
мы сай таў з інфар ма цы яй аб бе ла ру скай куль ту ры
(звесткі аб ар ганізацыі ме рап ры ем ст ваў Рэс публікі
Бе ла русь за мя жой, рэк лам на-інфар ма цый ныя ма -
тэ рыя лы і іншае)

2012–2013 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

33,0 – 15,0 18,0 – –

82. Ства рэн не і за бес пя чэн не функ цыя на ван ня
вэб-пар та ла для пад трымкі куль тур най дзей насці бе -
ла ру скай ды яс па ры за мя жой

2013–2014 » » 80,0 – – 35,0 45,0 –

83. Вы дан не рэк лам на-інфар ма цый ных ма тэ рыя лаў 
аб Рэс публіцы Бе ла русь, ву чэб ных да па можнікаў,
ву чэб на-пра грам ных і нот ных ма тэ рыя лаў,
аналітыч ных, інфар ма цый ных зборнікаў і іншай
дру ка ва най пра дук цыі, у тым ліку і для за бес пя чэн -
ня дзей насці куль тур ных цэн траў Бе ла русі, бе ла ру -
скай ды яс па ры ў за меж ных краінах

2011–2015 Мінкуль ту  -
ры, аб лвы -
к а н  к а  м ы ,
Мінскі гар вы -
кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо выя бюд -
жэ ты

у тым ліку:
па аб лас цях:

645,0
2 352,0

100,0
385,0

115,0
432,0

130,0
472,0

140,0
517,0

160,0
546,0

Брэсц кая 388,0 70,0 75,0 78,0 81,0 84,0
Віцеб ская 132,0 20,0 23,0 26,0 30,0 33,0
Го мель ская 203,0 31,0 36,0 41,0 45,0 50,0
Грод зен ская – – – – – –
Магілёўская 1 280,0 210,0 236,0 257,0 283,0 294,0
Мінская 275,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0
г. Мінск 65,0 – 12,0 15,0 18,0 20,0

Уся го па раз дзе лу 136 494,0 22 770,0 25 354,0 27 379,0 29 526,0 31 465,0
у тым ліку:
рэс публіканскі бюд жэт Мінкуль ту ры 58 707,0 9 147,0 10 650,0 11 907,0 13 012,0 13 991,0

з іх сродкі:
Мінкуль ту ры 54 207,0 9 147,0 10 150,0 11 007,0 11 712,0 12 191,0
МЗС 4 500,0 – 500,0 900,0 1 300,0 1 800,0

мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка мы 77 787,0 13 623,0 14 704,0 15 472,0 16 514,0 17 474,0
у тым ліку:
Брэсцкі 5 799,0 1 073,0 1 112,0 1 156,0 1 206,0 1 252,0
Віцебскі 6 367,0 1 094,0 1 177,0 1 215,0 1 339,0 1 542,0
Го мельскі 3 979,0 733,0 785,0 825,0 867,0 769,0
Грод зенскі 973,0 97,0 290,0 187,0 291,0 108,0
Магілёўскі 39 086,0 6 459,0 7 083,0 7 756,0 8 500,0 9 288,0
Мінскі 4 974,0 915,0 972,0 1 015,0 960,0 1 112,0

Мінскі гар -
вы кан кам

16 609,0 3 252,0 3 285,0 3 318,0 3 351,0 3 403,0
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Уда ска наль ван не на рма тыўнай пра ва вой базы і эка намічнае сты му ля ван не развіцця сфе ры куль ту ры
84. Пры няц це мер па ўдас ка наль ван ню за ка на -
даўства, у тым ліку рас пра цоўка:

Мінкуль ту  -
ры, НЦЗПД

рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры

84.1. пра ек та За ко на Рэс публікі Бе ла русь «Аб ахо ве
ар хеа лагічнай спад чы ны»

2011–2012 Мінкуль ту ры

84.2. пра ек та За ко на Рэс публікі Бе ла русь «Аб уня -
сенні змя нен няў і дапаўнен няў у За кон Рэс публікі
Бе ла русь «Аб ахо ве гісто ры ка-куль тур най спад чы -
ны Рэс публікі Бе ла русь»

2011–2012 »

84.3. пра ек та За ко на Рэс публікі Бе ла русь «Аб уня -
сенні змя нен няў і дапаўнен няў у За кон Рэс публікі
Бе ла русь «Аб бібліятэч най спра ве ў Рэс публіцы Бе -
ла русь»

2013–2014 »

84.4. кан цэп цыі Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб
куль ту ры

2012 Мінкуль ту  -
ры, НЦЗПД

84.5. Код экса Рэс публікі Бе ла русь аб куль ту ры 2013–2014 »
85. Пры няц це мер па ства рэн ню сістэ мы сты му ля -
ван ня пас ту п лен няў па за бюд жэт ных срод каў у сфе -
ру куль ту ры:

Мінкуль ту ры, 
аб лвы кан ка -
мы, Мінскі
гар вы кан кам

85.1. пра вяд зен не рэс публікан ска га кон кур су «Ме -
цэ нат куль ту ры»

2011–2015
(што год)

» рэс публіканскі і
мяс цо выя бюд -
жэ ты

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на пра вяд зен не 
цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў

85.2. ства рэн не апя кунскіх са ве таў пры на цыя наль -
ных і най больш знач ных ус та но вах куль ту ры

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры

85.3. ажыц цяўлен не інфар ма цый най пад трымкі ме -
цэ нац кай дзей насці ў срод ках ма са вай інфар ма цыі

2011–2015 » » »

86. Пад трым ка куль тур ных ініцыя тыў, пра ект най і
прад зю сар скай дзей насці:

2011–2015 » » у ме жах срод каў, пра дуг лед жа ных на ўтры ман не Мінкуль ту ры 
і пра вяд зен не цэн траліза ва ных мерапрыемстваў

86.1. у сфе ры эс т рад на га му зыч на га мас тац тва:
за цвярд жэн не Кан цэп цыі развiцця ў Рэспублiцы
Бе ла русь сiстэмы прад зю сар ст ва ў сфе ры эс т рад -
на га му зыч на га мас тац тва
пад рых тоўка пра ек таў на рма тыўных да ку мен таў аб
унясеннi дапаўнен няў у Па дат ковы код экс
Рэспублiкi Бе ла русь – аб да дат ко вых iльготах пры
аказаннi спон сар скай (бяз вы п лат най) дапамогi, у
Грамадзянскi код экс Рэс публікі Бе ла русь – аб
асаблiвасцях ах вя ра ван ня ў вы гляд зе ра бот (пас луг)
для арганiзацый i ўста ноў куль ту ры (у да чы ненні да
ўсіх відаў мас тац тва); аб увядзеннi льгот на га
каэфiцыенту пры арэнд зе кан цэрт ных залаў для
пра вяд зен ня кан цэр таў беларускiх вы ка наўцаў

Працяг табл.
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

ды фе рэн ца ва ны па ды ход пры ўста наўленні
разлiкаў на рэк ла му кан цэр таў беларускiх i за меж -
ных вы ка наўцаў на беларускiх тэ ле ка на лах
сад зейнічан не за бес пя чэн ню на ра дыё стан цы ях
транс ля цый му зыч ных тво раў беларускiх аўтараў
i вы ка наўцаў з аба вяз ко вым прад стаўлен нем
iнфармацыі аб iх iмёнах
ажыц цяўлен не па фор ме дзяр жаўнага за ка зу на -
бьщця пе сен ных эс т рад ных тво раў беларускiх
кампазiтараў на бе ла ру скай мове
актывiзацыя прад зю сар скай дзейнасцi ў рэгiёнах i
г. Мiнску
уда ска наль ван не прад зю сар скай дзейнасцi дзяр -
жаўнай тэ ат раль на-відовішчнай ус та но вы «Ма -
лад зёж ны тэ атр эс т ра ды»

86.2. у сфе ры кіне ма та графіі:
ства рэн не пры Мінкуль ту ры са ве та па пы тан нях
развіцця кіне ма та графіі
пры цяг нен не за меж ных інве сты цый на развіццё сеткі
кіна тэ ат раў краіны, у тым ліку лічба вых кіна тэ ат раў

87. Рас пра цоўка і ўка ра нен не інфар ма цый ных тэх -
на логій развіцця дзяр жаўнай інфар ма цый най сістэ -
мы «Інтэ гра ва ны банк да ных ус та ноў куль ту ры» 

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Уся го па раз дзе лу 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Уся го на рэаліза цыю Дзяр жаўнай пра гра мы 1 144 675,3 200 517,2 245 773,1 245 913,6 224 169,2 228 302,2

у тым ліку: 
рэс публіканскі бюд жэт 447 409,9 54 833,0 102 334,1 102 098,8 92 017,1 96 126,9

з іх сродкі:
Мінкуль ту ры 442 909,9 54 833,0 101 834,1 101 198,8 90 717,1 94 326,9
МЗС 4 500,0 – 500,0 900,0 1 300,0 1 800,0

мяс цо выя бюд жэ ты аб лвы кан ка -
мы

691 784,4 144 014,2 141 709,0 143 043,8 131 502,1 131 515,3

у тым ліку:
Брэсцкі 49 712,2 11 990,0 11 474,6 9 449,9 9 648,9 7 148,8
Віцебскі 92 914,0 39 250,0 20 995,5 22 906,5 4 834,5 4 927,5
Го мельскі 128 568,0 15 993,0 23 081,0 25 150,0 31 087,0 33 257,0
Грод зенскі 43 833,0 7 072,0 9 924,0 11 818,0 8 211,0 6 808,0
Магілёўскі 265 330,0 47 753,0 52 462,0 52 172,0 55 753,0 57 190,0
Мінскі 62 006,9 13 251,4 13 145,4 11 808,4 11 775,7 12 026,0

Працяг табл.
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На зва ме рап ры ем ст ва  Тэрмін
 вы ка нан ня, гады

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў, млн. руб лёў

уся го
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

Мінскі гар -
вы кан кам

49 420,3 8 704,8 10 626,5 9 739,0 10 192,0 10 158,0

іншыя крыніцы 5 481,0 1 670,0 1 730,0 771,0 650,0 660,0

* Аб’ёмы фінан са ван ня з рэс публікан ска га бюд жэ ту мо гуць удак лад няц ца па выніках дзяр жаўнай на ву ко ва-тэхнічнай экс пер ты зы.

Да да так 4
да Дзяржаўнай праграмы
«Культура Беларусі»
на 2011–2015 гады

Пералік мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2011–2015 гады,
пры рэалізацыі якіх ажыццяўляюцца закупкі па імпарту

 На зва ме рап ры ем ст ва
 Тэрмін

 вы ка нан ня, 
га ды

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
 фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў на імпарт ныя за купкі, млн. руб лёў

2011–2015
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

За бес пя чэн не за ха ва насці Му зей на га фон ду Рэс публікі Бе ла русь і агуль на да ступ насці му зей ных прад ме таў
1. За куп ка аўдыягідаў, інфакіёскаў і муль ты ме дый -
ных пра ек та раў

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

115,0 22,0 28,0 20,0 25,0 20,0

Мінскі гар вы -
кан кам

мяс цо вы бюд -
жэт

16,8 3,5 3,5 3,5 3,3 3,0

Уся го па раз дзе лу 131,8 25,5 31,5 23,5 28,3 23,0

За бес пя чэн не сва бод на га і роўнага дос ту пу да інфар ма цый ных рэ сур саў і бібліятэч ных фон даў для роз ных груп на сельніцтва
2. Рас пра цоўка і ўка ра нен не цэн траліза ва най сістэ -
мы раз мер ка ва на га дос ту пу ка ры стальнікаў да
элек трон ных інфар ма цый ных рэ сур саў ай чын ных і
сус вет ных вы твор цаў (вірту аль ная чы таль ная зала
дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ ка
Бе ла русі») – на за куп ку баз да ных

2012–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

608,0 – 152,0 152,0 152,0 152,0

3. Ства рэн не  элек трон най бібліятэкі «Фран цыск
Ска ры на – бе ла рускі і ўсход не сла вянскі пер шад ру -
кар» – уся го

2011–2013 М і н к у л ь  т у  р ы ,
д з я р ж а ў н а я
ўста но ва «На -
ц ы я  н а л ь  н а я
бібліятэ ка Бе ла -
русі»

» 1 221,0 8,0 613,0 600,0 – –

у тым ліку на:
на быц цё вы дан няў Ф.Ска ры ны 1 200,0 – 600,0 600,0 – –

За кан чэн не табл.
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 На зва ме рап ры ем ст ва
 Тэрмін

 вы ка нан ня, 
га ды

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
 фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў на імпарт ныя за купкі, млн. руб лёў

2011–2015
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

за куп ку сер ве ра, кніжна га ска не ра, ра бо чай стан -
цыі да ска не ра, лічба ва га фо таа па ра та з ак се суа рамі

21,0 8,0 13,0 – – –

4. Абнаўлен не і ма дэрніза цыя аб ста ля ван ня На цыя -
наль най бібліятэкі Бе ла русі – уся го

2013–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

1 364,0 – 307,0 109,0 478,0 470,0

у тым ліку на за куп ку аб ста ля ван ня для:

алічбоўкі да ку мен таў 104,0 – 47,0 9,0 8,0 40,0
вы да вец ка га ком плек су 1 260,0 – 260,0 100,0 470,0 430,0

5. Ас наш чэн не публічных бібліятэк рэс публікі но -
вым сер вер ным аб ста ля ван нем і ажыц цяўлен не ма -
дэрнізацыі сер ве раў – на за куп ку аб ста ля ван ня 

2011–2015 аб лвы кан ка мы,
Мінскі гар вы кан -
кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку:
па аб лас цях:

737,6 114,0 126,0 142,4 160,6 194,6

Віцеб ская 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Го мель ская 143,0 20,0 24,0 28,0 33,0 38,0
Магілёўская 333,0 49,0 57,0 66,0 75,0 86,0
Мінская 125,0 25,0 25,0 25,0 16,0 34,0
г. Мінск 36,6 – – 3,4 16,6 16,6

6. Ас наш чэн не публічных бібліятэк тыф ла аб ста ля -
ван нем для ка ры стальнікаў з па ру шэн нем зро ку – на 
за куп ку аб ста ля ван ня

2011–2015 » мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку:
па аб лас цях:

945,6 178,0 182,0 187,0 196,0 202,6

Брэсц кая 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Віцеб ская 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Го мель ская 260,0 50,0 50,0 51,0 53,0 56,0
Магілёўская 304,0 55,0 59,0 63,0 60,0 67,0
Мінская 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
г. Мінск 16,6 – – – 10,0 6,6

Уся го па раз дзе лу 4 876,2 300,0 1 380,0 1 190,4 986,6 1 019,2
з іх:

рэс публіканскі бюд жэт 3 193,0 8,0 1 072,0 861,0 630,0 622,0
мяс цо выя бюд жэ ты 1 683,2 292,0 308,0 329,4 356,6 397,2
у тым ліку:
па аб лас цях:

Брэсц кая 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Віцеб ская 140,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Го мель ская 403,0 70,0 74,0 79,0 86,0 94,0
Магілёўская 637,0 104,0 116,0 129,0 135,0 153,0
Мінская 200,0 40,0 40,0 40,0 31,0 49,0
г. Мінск 53,2 – – 3,4 26,6 23,2

Працяг табл.
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 На зва ме рап ры ем ст ва
 Тэрмін

 вы ка нан ня, 
га ды

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
 фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў на імпарт ныя за купкі, млн. руб лёў

2011–2015
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

Развіццё пра фесійна га мас тац тва
7. За куп ка му зыч ных інстру мен таў і сцэнічна га аб -
ста ля ван ня для тэ ат раль на-відовішчных ар ганіза -
цый

2011–2015 Мінкуль ту ры

аб лвы кан ка мы,
Мінскі гар вы -
кан кам

рэс публіканскі
бюд жэт
мяс цо вы бюд жэт
у тым ліку:
па аб лас цях:

6 799,5

5 449,0

444,5

800,0

1 005,0

1 330,0

1 150,0

1 080,0

1 900,0

1 089,0

2 300,0

1 150,0

Брэсц кая 1 370,0 250,0 270,0 280,0 280,0 290,0
Віцеб ская 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Го мель ская 1 529,0 – 540,0 318,0 303,0 368,0
Грод зен ская 20,0 – – – 20,0 –
Магілёўская 730,0 120,0 140,0 152,0 156,0 162,0
Мінская 1 150,0 300,0 250,0 200,0 200,0 200,0
г. Мінск 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Уся го па раз дзе лу 12 248,5 1 244,5 2 335,0 2 230,0 2 989,0 3 450,0
Пад трым ка ай чын ных вы твор цаў пра дук цыі кіна- і відэа ма стац тва і развіццё кіне ма та графіі

8. Ма дэрніза цыя ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы прад -
пры ем ст ваў кінавідэа вы твор часці – на за куп ку аб -
ста ля ван ня

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

32 131,9 6 331,9 6 800,0 6 600,0 6 600,0 5 800,0

у тым ліку для:
РУП «На цыя наль ная кіна сту дыя «Бе ла -
русьфільм»

2011–2015 28 631,9 6 231,9 5 900,0 5 900,0 5 700,0 4 900,0

РУП «Бе ла рускі відэа цэнтр» 2011–2015 3 500,0 100,0 900,0 700,0 900,0 900,0
9. Вы твор часць фільмаў са ста ту сам «на цыя наль -
ны» – на за куп ку кіна плёнкі і хімічных рэ ак ты ваў
для яе ап ра цоўкі

2012–2015 » » 2 550,0 – 550,0 600,0 670,0 730,0

10. За куп ка і ўста ноўка лічба вых кіна пра ек та раў,
кіна пра ек цый на га і гу ка во га аб ста ля ван ня кіна тэ ат -
раў – уся го

2011–2015 аб лвы кан ка мы,
гар рай вы кан ка -
мы, Мінскі гар -
вы кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты

62 340,0 13 615,0 12 749,5 19 937,0 7 937,5 8 101,0

у тым ліку для:
аб лас цей:

Брэсц кай 2011–2015 5 400,0 1 040,0 1 560,0 1 200,0 1 200,0 400,0
Віцеб скай 2011–2013 16 535,0 4 035,0 2 400,0 10 100,0 – –
Го мель скай 2011–2015 5 060,0 1 360,0 900,0 900,0 900,0 1 000,0
Грод зен скай 2011–2015 2 000,0 400,0 400,0 900,0 – 300,0
Магілёўскай 2011–2015 21 925,0 4 350,0 3 919,5 5 147,0 4 037,5 4 471,0
Мінскай 2011–2015 8 300,0 1 310,0 1 570,0 1 690,0 1 800,0 1 930,0
г. Мінска 2011–2012 3 120,0 1 120,0 2 000,0 – – –

Працяг табл.
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 На зва ме рап ры ем ст ва
 Тэрмін

 вы ка нан ня, 
га ды

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
 фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў на імпарт ныя за купкі, млн. руб лёў

2011–2015
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

11. За куп ка відэ ап ра ек цый ных сістэм і аўта мабіляў
для абс лу гоўван ня на сельніцтва ў сель скай мяс цо -
васці – уся го

2011–2015 аб лвы кан ка мы,
гар рай вы кан ка -
мы

мяс цо выя бюд -
жэ ты

9 892,0 1 067,0 5 700,0 1 031,0 1 047,0 1 047,0

у тым ліку для аб лас цей:
Віцеб скай 2011–2012 4 720,0 60,0 4 660,0 – – –
Го мель скай 2011–2015 1 060,0 160,0 240,0 200,0 220,0 240,0
Грод зен скай 2011–2014 246,0 123,0 41,0 66,0 16,0 –
Магілёўскай 2011–2015 1 789,0 399,0 290,0 350,0 350,0 400,0
Мінскай 2011–2015 2 077,0 325,0 469,0 415,0 461,0 407,0
Уся го па раз дзе лу 106 913,9 21 013,9 25 799,5 28 168,0 16 254,5 15 678,0

з іх:
рэс публіканскі бюд жэт 34 681,9 6 331,9 7 350,0 7 200,0 7 270,0 6 530,0
мяс цо выя бюд жэ ты 72 232,0 14 682,0 18 449,5 20 968,0 8 984,5 9 148,0

у тым ліку:
па аб лас цях:
Брэсц кая 5 400,0 1 040,0 1 560,0 1 200,0 1 200,0 400,0
Віцеб ская 21 255,0 4 095,0 7 060,0 10 100,0 – –
Го мель ская 6 120,0 1 520,0 1 140,0 1 100,0 1 120,0 1 240,0
Грод зен ская 2 246,0 523,0 441,0 966,0 16,0 300,0
Магілёўская 23 714,0 4 749,0 4 209,5 5 497,0 4 387,5 4 871,0
Мінская 10 377,0 1 635,0 2 039,0 2 105,0 2 261,0 2 337,0
г. Мінск 3 120,0 1 120,0 2 000,0 – – –

Пад трым ка і развіццё на род най твор часці
12. За куп ка му зыч ных інстру мен таў, тэхнікі, аб ста -
ля ван ня для не пра фесійных (ама тарскіх) і аўтэн -
тыч ных фальк лор ных ка лек ты ваў мас тац кай твор -
часці, сту дый, гурт коў, ама тарскіх аб’яднанняў –
уся го

2011–2015 аб лвы кан ка мы,
Мінскі гар вы -
кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку:
па аб лас цях:

9 916,0 1 785,0 1 750,5 2 130,0 2 192,5 2 058,0

Брэсц кая 1 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 300,0
Віцеб ская 2 050,0 400,0 400,0 400,0 400,0 450,0
Го мель ская 2 280,0 410,0 430,0 460,0 480,0 500,0
Магілёўская 1 930,0 300,0 240,0 530,0 560,0 300,0
Мінская 2 130,0 415,0 420,0 425,0 432,5 437,5
г. Мінск 326,0 60,0 60,5 65,0 70,0 70,5

Уся го па раз дзе лу 9 916,0 1 785,0 1 750,5 2 130,0 2 192,5 2 058,0

Працяг табл.
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 На зва ме рап ры ем ст ва
 Тэрмін

 вы ка нан ня, 
га ды

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
 фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў на імпарт ныя за купкі, млн. руб лёў

2011–2015
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

Развіццё сістэ мы эс тэ тыч на га вы ха ван ня, пра фесійнай мас тац кай аду ка цыі, пад трым ка та ле навітай мо ладзі
13. Ума ца ван не ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы ўста -
ноў аду ка цыі «Рэс публікан ская гімназія-ка ледж
пры Бе ла ру скай дзяр жаўнай ака дэміі му зыкі» і «Бе -
ла ру ская дзяр жаўная ха рэа графічная гімназія-ка -
ледж» – на за куп ку му зыч ных інстру мен таў

2012–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

245,0 – 40,0 20,0 120,0 65,0

14. Ума ца ван не ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы га -
радскіх і ра ён ных дзіця чых школ мас тац тваў – на
за куп ку му зыч ных інстру мен таў і інша га аб ста ля -
ван ня

2011–2015 аб лвы кан ка мы,
Мінскі гар вы -
кан кам

мяс цо выя бюд -
жэ ты
у тым ліку:
па аб лас цях:

40 569,0 5 536,0 7 093,0 9 025,0 9 453,0 9 462,0

Віцеб ская 1 760,0 300,0 324,0 350,0 378,0 408,0
Го мель ская 12 000,0 – 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Грод зен ская 4 000,0 – – 1 000,0 1 500,0 1 500,0
Магілёўская 8 894,0 3 828,0 1 809,0 1 423,0 990,0 844,0
Мінская 2 515,0 408,0 460,0 552,0 585,0 510,0
г. Мінск 11 400,0 1 000,0 1 500,0 2 700,0 3 000,0 3 200,0

15. Ума ца ван не ма тэ ры яль на-тэхнічнай базы (аб -
ста ля ван не су час най ар гтэхнікай, на быц цё ма шын,
пра грам на га за бес пя чэн ня, му зыч ных інстру мен -
таў, экс пазіцый на га, свят ло-, гу ка тэхнічна га аб ста -
ля ван ня), ства рэн не і развіццё бан ка аду ка цый ных
рэ сур саў і сістэ мы інфар ма цый ных се так на ступ ных 
ус та ноў аду ка цыі:

2011–2015 Мінкуль ту ры рэс публіканскі
бюд жэт

2 637,7 133,7 129,0 717,8 657,2 1 000,0

15.1. «Бе ла рускі дзяр жаўны ўніверсітэт куль ту ры і
мас тац тваў» – уся го

1 140,0 – 40,0 500,0 400,0 200,0

у тым ліку на за куп ку:
тэхнічна га і спар тыўнага аб ста ля ван ня для за бес -
пя чэн ня ву чэб на га пра цэ су ў но вым спар -
тыўна-куль тур ным цэн тры; кан ды цыя не раў, вен -
ты ля та раў, па нэлі плаз мен най, свят ло-, гу ка -
тэхнічнай апа ра ту ры

450,0 – – 300,0 100,0 50,0

му зыч ных інстру мен таў, аку стыч най сістэ мы,
мікшар на га пуль та, лічба вых фо та-, відэа а па ра -
таў, пра фесійнай 76-клавішнай апа ра ту ры, кан -
фе рэнц-сістэ мы

600,0 – – 200,0 300,0 100,0

печы для аб паль ван ня ке рамічных вы ра баў 90,0 – 40,0 – – 50,0
15.2. «Бе ла ру ская дзяр жаўная ака дэмія мас тац -
тваў» – на за куп ку печы для аб паль ван ня, фо та ка -
мер, фотааб’ектываў, рая ля, элек тра пе чы му фель -
най, піяніна, фо та па велічальніка

227,7 125,0 89,0 6,5 7,2 –

15.3. «Бе ла ру ская дзяр жаўная ака дэмія му зыкі» – уся го 1 270,0 8,7 – 211,3 250,0 800,0

Працяг табл.
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 На зва ме рап ры ем ст ва
 Тэрмін

 вы ка нан ня, 
га ды

За каз чык-
вы ка наўца

Крыніцы
 фінан са ван ня

Пла нуе мыя аб’ёмы рас хо даў на імпарт ныя за купкі, млн. руб лёў

2011–2015
у тым ліку па га дах

2011 2012 2013 2014 2015

у тым ліку на:
му зыч ныя інстру мен ты – – – 150,0 700,0
ар гтэхніку 8,7 – 11,3 – –
аўтатранс парт – – 200,0 100,0 –
гу ка вое і свет ла вое аб ста ля ван не – – – – 100,0
Уся го па раз дзе лу 43 451,7 5 669,7 7 262,0 9 762,8 10 230,2 10 527,0

з іх:
рэс публіканскі бюд жэт 2 882,7 133,7 169,0 737,8 777,2 1 065,0
мяс цо выя бюд жэ ты 40 569,0 5 536,0 7 093,0 9 025,0 9 453,0 9 462,0

у тым ліку:
па аб лас цях:
Віцеб ская 1 760,0 300,0 324,0 350,0 378,0 408,0
Го мель ская 12 000,0 – 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Грод зен ская 4 000,0 – – 1 000,0 1 500,0 1 500,0
Магілёўская 8 894,0 3 828,0 1 809,0 1 423,0 990,0 844,0
Мінская 2 515,0 408,0 460,0 552,0 585,0 510,0
г. Мінск 11 400,0 1 000,0 1 500,0 2 700,0 3 000,0 3 200,0

Ума ца ван не іміджу на цыя наль най куль ту ры ў краіне і за мя жой
16. Ад крыц цё і за бес пя чэн не функ цыя на ван ня но -
вых куль тур ных цэн траў Бе ла русі за мя жой – на за -
куп ку аб ста ля ван ня

2012–2015 М і н к у л ь  т у  р ы ,
МЗС

рэс публіканскі
бюд жэт

420,0 – 105,0 105,0 105,0 105,0

Уся го па Дзяр жаўнай пра гра ме на за купкі па імпар ту 177 958,1 30 038,6 38 663,5 43 609,7 32 786,1 32 860,2
з іх:
рэс публіканскі бюд жэт 48 092,1 6 940,1 9 729,0 10 073,8 10 707,2 10 642,0
мяс цо выя бюд жэ ты 129 866,0 23 098,5 28 934,5 33 535,9 22 078,9 22 218,2

у тым ліку:
па аб лас цях:
Брэсц кая 8 220,0 1 540,0 2 080,0 1 780,0 1 780,0 1 040,0
Віцеб ская 25 605,0 4 903,0 7 892,0 10 958,0 886,0 966,0
Го мель ская 22 332,0 2 000,0 5 184,0 4 957,0 4 989,0 5 202,0
Грод зен ская 6 266,0 523,0 441,0 1 966,0 1 536,0 1 800,0
Магілёўская 35 905,0 9 101,0 6 514,5 7 731,0 6 228,5 6 330,0
Мінская 16 372,0 2 798,0 3 209,0 3 322,0 3 509,5 3 533,5
г. Мінск 15 166,0 2 233,5 3 614,0 2 821,9 3 149,9 3 346,7

Заканчэнне табл.
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