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І. Очікувані результати стану розвитку галузі культури
(найбільш характерні тенденції стану розвитку галузі),
основні показники розвитку галузі культури за 2015 рік
Реалізацію державної політики у галузі культури і туризму
м. Кіровограда забезпечують Програма економічного і соціального розвитку
м. Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і
2017 роки та галузева Програма розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на
2015 рік.
Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток
культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення
доступності закладів культури для всіх верств населення, створення
максимально сприятливих умов для творчого формування особистості,
розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб,
популяризації національних звичаїв, організацію повноцінного, змістовного
дозвілля, культурного обслуговування населення, створення матеріальних і
фінансових умов розвитку культури.
Протягом 2015 року мережу закладів культури м. Кіровограда системи
Міністерства культури України збережено та залишено без змін.
Відділ культури і туризму

Кіровоградська
МЦБС

20
бібліотек-філій

Початкові
спеціалізовані
мистецькі навчальні
заклади

Музейні заклади

Будинок
культури
Масляниківки

Музична школа № 1
імені Г.Г.Нейгауза

Художньомеморіальний музей
О.О.Осмьоркіна

Міський
професійний
духовий оркестр

Музична школа № 2
імені Ю.С.Мейтуса

Літературномеморіальний музей
І.К.Карпенка-Карого

Муніципальний
камерний хор

Музична школа № 3

Музей музичної
культури імені
К.Шимановського

Творчі
колективи

Музична школа № підпорядкуванні
4
У безпосередньому
відділу культури і туризму

Дитяча школа
мистецтв

Дитяча художня
школа імені
О.О.Осмьоркіна

У безпосередньому підпорядкуванні відділу культури і туризму
11 закладів, серед яких: Кіровоградська міська централізована бібліотечна
система, Кіровоградська музична школа № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, Кіровоградська

3

музична школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса, Кіровоградська музична школа № 3,
Кіровоградська музична школа № 4, Кіровоградська дитяча школа мистецтв,
Кіровоградська дитяча художня школа ім. О.О.Осмьоркіна, Кіровоградський
художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, Кіровоградський літературномеморіальний музей І.К. Карпенка-Карого, музей музичної культури ім. К.
Шимановського, Будинок культури Масляниківки та творчі колективи.
За звітний період відділом були проведенні масові заходи відповідно до
календарного плану та затверджених сценаріїв, спрямовані на збереження
духовних, історичних та національних традицій нашого народу, а саме:
71–а річниця визволення міста Кіровограда від фашистських загарбників,
фестиваль-конкурс
української
академічної
музики
«Класік-проект»,
присвячений 112-й річниці від дня народження Ю.С. Мейтуса, День вшанування
учасників бойових дій на території інших держав та 26-річчя виведення
радянських військ з Республіки Афганістан, ІІ міський фестиваль-конкурс
«Тарасова пісня», 29-а річниця аварії на ЧАЕС, 70-а річниця Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні, 24-а річниця незалежності України, 70-а річниця з дня
закінчення Другої світової війни, 261-а річниця заснування м. Кіровограда, День
захисника України, День партизанської слави, 71-а річниця визволення України
від нацистських загарбників у Другій світовій війні, відкриття міської
новорічної ялинки.
Заклади культури м. Кіровограда взяли участь у заходах з нагоди Дня
Соборності та Свободи України, Дня пам’яті Героїв Крут, річниці трагічних
подій на Майдані, 201-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, Дня пам’яті
жертв політичних репресій, Дня перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій
(Тарасовій) горі поблизу м. Канева, 19-ї річниці Конституції України, Дня
Прапора України, Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, Дня вшанування
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Також були проведені траурні
церемонії прощання з загиблими в зоні антитерористичної операції. У листопаді
2015 року в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії відбувся творчий
звіт закладів культури м. Кіровограда з нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва.
Протягом зазначеного періоду вихованці початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (ПСМНЗ) м. Кіровограда взяли участь у
Міжнародному конкурсі дитячого малюнку (м. Лідіце, Чехія), циклі вечорів
духовної
музики
«Різдвяні
передзвони»,
Відкритому
фестивалі
інструментальної музики імені Ю.П.Хілобокова, ХІІІ музичному фестивалі
імені К. Шимановського, міському фестивалі для дітей з особливими потребами
«Повір у себе»
та стали лауреатами і дипломантами міжнародних,
всеукраїнських, обласних та міських конкурсів і фестивалів, а саме:
Міжнародного конкурсу юних виконавців на духових та ударних інструментах
«Сурми Буковини», Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької
творчості «Зоряні Карпати», Міжнародного фестивалю-конкурсу гітарного
мистецтва «Гітас», VI Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талант 2015»,
ІІІ Міжнародного пісенного фестивалю для дітей та молоді з особливими
потребами «Я вірю!», Міжнародного фестивалю-конкурсу «Marul de aur golden
aррle» (Молдова) Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на народних
музичних інструментах «Провесінь», Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої…», Всеукраїнського фестивалю-
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конкурсу «Сходинки до майстерності», ІІ
Всеукраїнського
фестивалюконкурсу інструментального, вокального, хореографічного та театрального
мистецтва «Свято талантів», Х Всеукраїнського конкурсу «Класичний
меридіан», Всеукраїнського фестивалю «Бандура дарує натхнення», І
Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
інструментального,
вокального,
хореографічного, театрального мистецтва та театрів мод «Мій світ –
мистецтво», Всеукраїнського телевізійного дитячого пісенного фестивалю
конкурсу «Соловейко України», Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Квітуча
країна»,
Всеукраїнського
фестивалю
«Країна
мрій»,
Відкритого
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Золотий зорепад», обласного конкурсу
учнів ПСМНЗ «Паросток», обласного фестивалю-конкурсу української
академічної музики «Класік-проект», присвяченого пам’яті Ю.С.Мейтуса,
обласного конкурсу образотворчого мистецтва «Веселкові фарби», обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості памяті Т.Г.Шевченка,
обласного фестивалю «Родинний скарб Кіровоградщини», міського фестивалюконкурсу «Тарасова пісня», міського огляду-конкурсу хореографічних
колективів в рамках проведення обласного конкурсу хореографічного мистецтва
«Весняні ритми».
Учень Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза
Солонченко Михайло став переможцем міського конкурсу «Дитина року» у
номінації «За творчі досягнення» та отримав відзнаку Кіровоградської обласної
державної адміністрації «Майбутнє Кіровоградщини 2015».

1424

376
249
100% безоплатне навчання

50% оплати

платне навчання

Загалом,у школах естетичного виховання міста Кіровограда станом на
01.01.2016 року навчається 2049 учнів. Враховуючи всі пільгові категорії дітей,
на 100% звільнені від оплати за навчання – 376 учнів, на 50% - 249 учнів.
Структура Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи
(МЦБС) налічує 20 бібліотек-філій, що обслуговують населення у різних
мікрорайонах міста. Протягом зазначеного періоду:
проведено масових заходів (дні відкритих дверей, вуличні акції, тематичні
вечори, свято вулиць, лекції, бесіди, пізнавальні ігри, диспути, спортивні
заходи, творчі майстерні тощо) в межах бібліотек-філій – 1267, за межами – 137.
Кількість осіб, що прийняли участь у заходах – близько 20000 осіб. Бібліотеки
взяли участь у Національному проекті «Україна читає дітям», Всеукраїнському
тижні дитячого читання, Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Читаю
я і вся моя сім’я», відбувся «Читай - фест у Кіровоградській МЦБС» на площі
біля Кіровоградської міської ради, бібліоленд у парку культури та відпочинку
«Ковалівський» (до Міжнародного дня захисту дітей) та інші. Проведено
конкурс ідей і проектів серед бібліотек-філій МЦБС, конкурс інновацій
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«Формування громадянської позиції, національної свідомості, культури і
духовності», конкурс «Бібліотекар +»;
фонди бібліотек поповнено на 6073 примірників (поповнення книжкового
фонду відбулося за рахунок платних послуг, спонсорської допомоги, обміннорезервного фонду, взамін загублених).
Завершується підключення бібліотек-філій Кіровоградської МЦБС до
мережі Інтернет. Надається безкоштовний доступ до мережі пільговим
категоріям користувачів. На базі центральної міської бібліотеки продовжує
роботу інформаційно-ресурсний центр (ІРЦ) та публічний центр регіональної
інформації, який висвітлює роботу органів місцевого самоврядування. На базі
ІРЦ постійно проводяться практичні заняття «Сучасні ІТ-технології в роботі
бібліотек», на яких всі бажаючі бібліотекарі МЦБС можуть отримати
консультації та удосконалити навички роботи з ПК та різними прикладними
програмами. У 2015 році особлива увага приділялась вивченню та практичному
застосуванню електронної звітності.
Кіровоградська МЦБС має систему автоматизації бібліотек ІРБІС, є
активним учасником зі створення Кіровоградського регіонального
кооперативного каталогу, здійснює активну роботу зі створення власних баз
даних, електронних каталогів. Також при МЦБС працює піар-офіс, в рамках
якого відбулося навчання бібліотекарів на семінарах «Тонке мистецтво
бібліотечної журналістики».
Музейні послуги населенню міста надають 3 музеї – юридичні особи
(Кіровоградський
художньо-меморіальний
музей
О.О.
Осмьоркіна,
Кіровоградський музей музичної культури ім. К. Шимановського,
Кіровоградський літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого).
За зазначений період у музеях міста відбулися наступні заходи:
відкриття персональних виставок творів заслуженого художника України
Андрія Надєждіна та членів Національної Спілки художників України Фелікса
Полонського і Ігоря Смичека;
виставка творів кіровоградських митців «Україна єдина!», фотовиставка
«Революція Гідності. Хроніка подій»; виставка авторських фото Ігоря Демчука
«Велика Перспективна – від фортеці Святої Єлисавети до Янгола-охоронця
міста», пересувна фото-документальна виставка «Місто Якова Паученка» в
рамках виставки «Архітектура. Геральдика. Краєзнавство. Рекламний дизайн» в
Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті, виставка творів
претендентів на здобуття обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна та урочистості з нагоди
вручення премії, виставка дитячого малюнка «Ми любимо Україну!» до Дня
Гідності і Свободи;
тематичні виставки: «Вірний служитель Мельпомени» до 60-річчя від дня
народження актора, режисера В.Дейнекіна, «Нащадки І.К.Карпенка-Карого»
(до VІІІ обласних літературно-краєзнавчих Куценківськіх читань, присвячених
170-річчю від дня народження І.К.Карпенка-Карого), «Кропивчани – корифею»
(до Міжнародного дня театру), «Юлій Мейтус у фотографіях», «Посвята
Б.Лятошинському», «Непересічні виконавці Моцарта, Баха, Генделя»,
«З любов’ю до рідної землі» до 70-річчя Перемоги, фото-документальна «Як все
починалося...», «Геральдика Кіровоградщини», «У пошуках слова значущого»
(до 30-річчя діяльності обласної організації Національної спілки письменників
України), «Музика, живопис, поезія, театр», «Музика і АТО», «Геральдика

6

Кіровоградщини» до дня Конституції України, «Нащадки славетного роду»,
присвячена 170-річчю від дня народження І.К.Карпенка-Карого, «Пісні
батьківщини Шимановського»;
виставки малюнків учнів та викладачів відділу образотворчого мистецтва
Кіровоградської дитячої школи мистецтв та Кіровоградської дитячої художньої
школи, виставка-конкурс патріотичного плакату «За Незалежність України!»
серед студентської молоді до Дня Незалежності України; виставка творів
учасників Львівської молодіжної художньої спілки «Alla Prima» «Крок»;
вечір памяті актора, режисера В.Дейнекіна (до 60-річчя від дня
народження), творчий вечір, присвячений150-річчю від дня народження
митрополита Андрея Шептицького.
VІІІ обласні літературно-краєзнавчі Куценківські читання, присвячені
170-річчю від дня народження І.К.Карпенка-Карого;
благодійні культурно-мистецькі акції «День відкритих дверей»;
публічні лекції, лекції-концерти, вечір фольклорного співу, презентації
книг, екскурсії та масові заходи для учнів загальноосвітніх шкіл міста;
мистецько-музейна акція з нагоди міжнародних Дня музеїв та Ночі музеїв
«Європейська Україна».
Музейні заклади міста взяли участь у ІV Центрально-Українському
музейно-туристичному фестивалі. Кіровоградський художньо-меморіальний
музей О.О. Осмьоркіна одержав диплом переможця конкурсу патріотичного
спрямування «Звитяга та патріотизм: зв'язок поколінь».
Надання культурно-дозвілевих послуг населенню міста Кіровограда
забезпечує Будинок культури Масляниківки. У 2015 році фахівцями закладу
проведено святкові програми до Дня св. Валентина, до Міжнародного жіночого
дня 8 Березня, Дня міста, тематичний вечір з нагоди 201-ї річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка, 70-ї річниці Перемоги, акцію «Україна без війни»,
майстер-класи зі східних єдиноборств та самооборони, перукарського мистецтва
та інші.
Продовжено співпрацю закладів культури з представниками творчих
спілок та громадськими організаціями області та міста, зокрема:
Кіровоградським обласним відділенням Всеукраїнської Національної музичної
Спілки,
Кіровоградською організацією Національної Спілки художників
України, Кіровоградською організацією Національної Спілки письменників
України, Кіровоградською обласною організацією Національної Спілки
фотохудожників України, Кіровоградським обласним відділенням Українського
Геральдичного Товариства, Кіровоградською міською організацією ветеранів
України,
об'єднанням
поляків
Кіровоградщини
«Полонія»
ім. К.Шимановського. Була надана допомога в організації та проведенні
урочистих заходів, творчих зустрічей, авторських вечорів, конкурсів,
фестивалів, художніх виставок та фотовиставок, презентацій книг місцевих
авторів.
В рамках заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури у 2015 році виконано капітальні ремонти у 9 закладах культури
(1119,0 тис. грн.), а саме: у Кіровоградській музичній школі № 3 (96,1 тис.грн),
Кіровоградській музичній школі № 4 (32,2 тис.грн), Кіровоградському
літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого (445,4 тис.грн),
бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної системи № 5, 12, 14, 15
(522,2 тис.грн), виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення
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капітального
ремонту
у Кіровоградській музичній школі № 1
ім. Г.Г.Нейгауза та Кіровоградському художньо-меморіальному музеї
О.О.Осмьоркіна.
У 8 закладах проведено поточні ремонти на загальну суму
222,6 тис.грн.
Виконано заходи з енергоефективності на загальну суму 218,2 тис.грн:
замінено 41 вікно на енергозберігаючі у 4 закладах (182,8 тис.грн), обладнано
тепловий вузол із встановленням теплового лічильника у Кіровоградській
музичній школі № 4 (32,2 тис.грн), придбано енергозберігаючих ламп та
світильників на суму 3,2 тис.грн для закладів культури.
Протягом зазначеного періоду придбано мікшерний пульт комплект
«YAMAHA» (40,0 тис. грн) для Будинку культури Масляниківки та оргтехніку
(8,2 тис. грн) для Кіровоградської МЦБС.
II. Головні проблеми розвитку галузі культури
Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури
засвідчують, що на сьогодні їх стан залишається складним:
перебувають у незадовільному стані та потребують капітального ремонту
13 закладів, 10 закладів потребують облаштування пандусами;
знаходяться у незадовільному технічному стані і потребують термінового
проведення ремонтних робіт будівлі ІІ корпусу Кіровоградської музичної школи
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза, Кіровоградського художньо-меморіального музею
О.О.Осмьоркіна та система опалення Кіровоградської музичної школи № 3;
будівлі закладів культури міста через недостатнє фінансування галузі
«Культура»
зазнали
значних
руйнувань.
Незадовільний
стан
інженерно-технічних мереж, покрівель, фундаментів негативно впливає на
несучу спроможність та безпечну експлуатацію основних конструктивних
елементів будівель. У деяких закладах, внаслідок багаторічної експлуатації
електротехнічних мереж без залучення капітальних видатків на ремонти,
електрообладнання та устаткування не відповідають вимогам з електробезпеки
та протипожежного стану.
Через недостатнє фінансування заходів протипожежного характеру
більшість запропонованих для виконання протипожежних заходів не
виконується, що може призвести до непередбачуваних наслідків. У 2015 році на
заходи з протипожежної безпеки витрачено 68,2 тис.грн при потребі
706,0 тис. грн.
Брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів
культури, не дозволяє повною мірою доукомплектувати міські бібліотеки
комп’ютерною та оргтехнікою, поповнити бібліотечний фонд літературою,
придбати сценічні костюми для творчих колективів. Сучасні умови вимагають
впровадження новітніх технологічних процесів в облікову роботу з фондами
музеїв, деякі із них потребують модернізації. Для виконання в повному обсязі
типових навчальних планів, придбання музичних інструментів суттєвого
поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення потребують
початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади.
У місті відсутні умови щодо належного культурно-дозвіллєвого
обслуговування місцевого населення через те, що в місті існує один заклад
культури клубного типу - Будинок культури Масляниківки.
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Не повною мірою виконуються повноваження Кіровоградської міської
ради у галузі туризму, які визначені пунктом 8 Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про туризм»:
недостатньо фінансується туристична галузь м. Кіровограда;
вжито незначну кількість заходів з облаштування туристичної
інфраструктури на території міста.
Поліпшення вимагають питання охорони культурної спадщини, а саме:
не визначено балансоутримувачів пам’яток монументального мистецтва,
археології та історії;
повільно проводиться паспортизація та реставрація пам’яток. У 2015 році,
вперше за останні 10 років, було виділено 245,0 тис. грн для виготовлення
облікової документації на пам’ятки культурної спадщини м. Кіровограда.
ІІІ. Мета Програми у галузі культури на 2016 рік
Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів,
спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку
культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та
духовних потреб мешканців міста. Досягнення цієї мети можливе за умови
створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери
незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів
культури і мистецтва, творчих колективів, об’єднань.
Програма спрямована на виконання наступних завдань:
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста;
удосконалення роботи шкіл естетичного виховання, створення
максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх
здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста;
розвиток матеріально-технічної бази закладів культури, у тому числі
будівництво, реконструкція та ремонт будівель і споруд; поступове приведення
до належного стану приміщень усіх закладів культури міста, їх переобладнання
до сучасного рівня;
придбання технічних засобів для забезпечення пожежної та охоронної
безпеки закладів культури;
відродження, збереження та розвиток традицій та культурної спадщини
міста;
оновлення та придбання сучасних технічних засобів, комп’ютерного,
сценічного обладнання;
придбання музичної апаратури та музичних інструментів;
поповнення бібліотечних фондів;
організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та
підтримку культури і туризму, згідно з календарним планом, у тому числі
проведення національно-культурними товариствами мистецьких, освітніх,
науково-просвітницьких та інших заходів;
участь міських творчих колективів, колективів дитячих музичних шкіл
міста у конкурсах, фестивалях та виставках;
запровадження електронного обліку фондів музеїв та створення банку
даних на пам’ятки музейного фонду;
фотофіксація унікальних музейних предметів;
реставрація музейних предметів, що потребують першочергового
втручання;
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видання рекламних і краєзнавчих видань з історії та культури міста,
укладання й видання музейних каталогів і буклетів;
здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі в місті
Кіровограді, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів
туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення туристичного
продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і
внутрішнього туризму з урахуванням природно-кліматичного, соціальноекономічного та історико-культурного потенціалу міста;
розвиток і підтримка читацької культури, популяризація української
книжки серед населення, підтримка місцевих авторів.
IV. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі культури
на 2016 рік з обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем
розвитку галузі, необхідних обсягів та джерел фінансування на 2016 рік
1. Збереження мережі закладів культури м. Кіровограда.
2.
Зміцнення
матеріально-технічної
бази
закладів
культури
м. Кіровограда, здійснення капітального будівництва та ремонту (розпорядник
коштів - управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради), а
саме:
проведення капітального ремонту будівель ІІ корпусу музичної
школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза за рахунок коштів міського бюджету –
500,0 тис. грн;
проведення капітального ремонту Кіровоградського художньомеморіального музею О.О. Осмьоркіна за рахунок коштів міського бюджету –
500,0 тис. грн.;
3. Проведення паспортизації пам’яток культурної спадщини
м. Кіровограда.
4. Проведення на території міста загальнодержавних свят та міських
культурно-мистецьких заходів.
5. Перехід на інтерактивний формат проведення загальноміських заходів:
повернення акції «мистецькі вихідні», продовження традицій щодо проведення
в місті всеукраїнських фестивалів.
6. Впорядкування концертно-гастрольної діяльності у місті, розширення
кола популярних колективів та митців, з творчістю яких могли б ознайомитись
кіровоградці.
7. Сприяння в організації та проведенні фестивалів, конкурсів, оглядів,
виставок, концертів.
8. Поступове вирішення питання стосовно добудови музею музичної
культури К. Шимановського та створення на його базі центру національних
культур.
9. Створення на базі кібернетико-технічного коледжу мистецького
центру.
10. Створення сучасного концертного майданчика великої місткості в
парку культури та відпочинку «Ковалівський» (літній майданчик)
11. Поступове перетворення бібліотек міста на локальні територіальні
центри для реалізації різноманітних культурних та громадських ініціатив.
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12. Створення єдиної міської інформаційної мережі бібліотечних
закладів, забезпечення кожної бібліотеки-філії Кіровоградської міської
централізованої бібліотечної системи швидкісним інтернетом.
13. Передбачити кошти в міському бюджеті для наповнення книжкових
фондів бібліотек сучасною українською літературою та періодикою.
14. Надання методичної допомоги та координування роботи громадських
музеїв.
15. Сприяння розширенню ринку для місцевих виробників сувенірної
продукції.
16. Створення сприятливих умов для розвитку поліграфічно-видавничої
сфери та розширення мережі книгорозповсюдження в місті, підтримки місцевих
авторів, розвиток і підтримка читацької культури.
17. Створення служби охорони культурної спадщини, що дасть
можливість на Фортечних Валах побудувати туристично-привабливий об’єкт.
18. Створення в історичній частині міста інформаційно-туристичного
офісу.
19. Розширення програми міжкультурних обмінів з містами-побратимами,
співпраці з міжнародними фондами, які підтримують розвиток культури.
V. Ресурсне забезпечення
На реалізацію Програми передбачено кошти у сумі 4778,2 тис. грн. За
рахунок загального фонду міського бюджету 3469,6 тис. грн передбачено на
утримання творчих колективів міста та 450,0 тис.грн на організацію і
проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури
згідно з календарним планом. За рахунок міського бюджету (747,1 тис.грн) та
спеціального фонду (111,5тис. грн) передбачено заходи щодо збереження та
розвитку мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальною
базою, а саме: поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої
бібліотечної системи, придбання звукопідсилювальної апаратури, музичних
інструментів, комп’ютерної та оргтехніки для установ культури, реставрацію
Військово-меморіального кладовища та виготовлення облікової документації,
ремонту системи водопостачання бібліотека-філії № 5, програму інформатизації
та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки (Заходи
щодо реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на
2016 рік додаються).
У 2016 році відділом планується проведення загальноміських заходів, а
саме: 72-а річниця визволення м. Кіровограда від нацистських загарбників,
30-а річниця аварії на Чорнобильській АЕС, 71-а річниця Перемоги, День
Конституції України, День незалежності України, 262-а річниця з дня
заснування міста Кіровограда, 72-а річниця визволення України від
фашистських загарбників та інші.
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- створити сприятливі умови для розвитку культури і туризму в місті
Кіровограді, втілення нових мистецьких проектів;
- поліпшити рівень культурного обслуговування населення;
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забезпечити збереження базової мережі закладів культури та її
повноцінне функціонування,
- укріпити матеріально-технічну базу закладів культури;
- сприяти відродженню та подальшому розвитку аматорського мистецтва;
- забезпечити повноцінне функціонування мережі навчальних закладів
культури;
- активізувати діяльність місцевих осередків національних творчих спілок
України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва з
закладами культури міста в реалізації спільних програм;
- створити сучасну туристичну інфраструктуру;
- підняти імідж культурно-дозвіллєвих та культурно-просвітницьких
закладів.

Начальник відділу
культури і туризму

А.Назарець

Додаток до Програми розвитку
культури і туризму в м. Кіровограді
на 2016 рік
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2016 рік
№
з/п

Найменування

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

Орієнтовний обсяг
фінансування
(тис. грн)

Всього
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

Міський бюджет
(тис. грн)
Загальний
Спеціальний
фонд
фонд
(Бюджет
розвитку)
7
8

Спеціальний
фонд (власні
надходження)
(тис. грн)
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І. Збереження та розвиток мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальною базою
1.1

1.2

1.3

1.4

Поповнення бібліотечних фондів для
бібліотек централізованої бібліотечної
системи
Придбання музичних інструментів та
звукопідсилювальної апаратури
Філармонії , музичні колективи.
Кіровоградський міський професійний
духовий оркестр (труба – 2 шт.,
валторна – 1 шт., радіомікрофон – 1 шт.)
Школи
естетичного
виховання
дітей
(віолончель
–
2
шт.,
бандури – 3 шт., домра-пріма – 1 шт.,
флейта – 1 шт., баян – 3 шт.)
Придбання комп’ютерної техніки та
оргтехніки для установ
Бібліотеки (ПК – 5 шт., відеопроектор –
1 шт.)
Музеї і виставки (ПК – 1 шт.,
відеопроектор – 2 шт.)
Школи
естетичного
виховання
дітей (ПК – 2 шт., ноутбук – 2шт.,
відеопроектор – 2 шт.)
заклади
Інші
культурно-освітні
(ПК – 1 шт.)
Капітальний
ремонт
системи
водопостачання філії № 5

2016 рік

2016 рік

Відділ культури і
туризму

82,5

82,5

_

50,0

32,5

Відділ культури і
туризму

204,1

204,1

_

174,1

30,0

64,1

2016 рік

Відділ культури і
туризму

243,0

243,0

_

110,0

30,0

194,0

49,0

80,0

13,0

31,0

6,0

70,0

30,0

13,0
2016 рік

Відділ культури і
туризму

15,0

15,0

_

15,0

_
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Продовження додатка
1
1.5
1.6

1.7

2
Поточний ремонт системи опалення
Кіровоградської музичної школи № 3
Виготовлення облікової документації на
об’єкти культурної спадщини
Програма інформатизації та електронного
самоврядування «Електронне місто» на
2016 – 2018 роки (інші видатки)
ПК 1 шт., системний блок – 1 шт.

3
2016 рік
2016 рік

2016 рік

4
Відділ культури і
туризму
Відділ культури і
туризму
Відділ культури і
туризму

Всього:

5
_

6
_

245,0

245,0

19,0

858,6

7

8
_

9
_

245,0

_

_

19,0

_

19,0

_

858,6

295,0

452,1

111,5

50,0

ІІ. Організація проведення масових заходів з культурного обслуговування населення
2.1

2.2

Організація та проведення масових
заходів, спрямованих на розвиток та
підтримку культури, згідно з календарним
планом
Утримання творчих колективів міста:
Кіровоградський міський професійний
духовий
оркестр,
Кіровоградський
муніципальний камерний хор, народний
аматорський хор «Ветеран» (заробітна
плата, енергоносії та комунальні послуги)

2016 рік

Відділ культури і
туризму

450,0

450,0

450,0

_

_

3469,6

3469,6

3469,6

_

_

Всього:

3919,6

3919,6

3919,6

_

_

Разом по відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради:

4778,2

4778,2

4214,6

452,1

111,5

2016 рік

Відділ культури і
туризму

ІІІ. Капітальні ремонти закладів культури
3.1

3.2

110202 «Музеї і виставки»
Кіровоградський художньо-меморіальний
музей О.О.Осмьоркіна
110205 «Школи естетичного виховання
дітей»
Кіровоградська музична школа № 1
ім. Г.Г.Нейгауза (II корпус)
Всього:

Начальник відділу культури і туризму

2016 рік

2016 рік

Управління
капітального
будівництва
Управління
капітального
будівництва

500,0

500,0

_

500,0

_

500,0

500,0

_

500,0

_

1000,0

1000,0

_

1000,0

_

А. Назарець

