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І. Основні показники розвитку галузі культури за 2016 рік 

 

Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та 
нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади 
функціонування системи культури, регламентують суспільні відносини у 
галузі культури, сфері естетичного виховання підростаючого покоління, 
духовного розвитку особистості. 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України 
«Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту»,                   
«Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу»,                   
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»,                       
«Про інноваційну діяльність» надають право громадянам на доступ до 
культурних цінностей та культурних благ, на збереження і розвиток своєї 
культурної та мовної самобутності, на свободу творчості, здобуття 
культурно-мистецької освіти та інше. 

На сьогоднішній день в місті Кропивницькому збережена мережа 
закладів культури, налагоджена співпраця з громадськими організаціями, 
творчими об’єднаннями, національно-культурними товариствами. 

У м. Кропивницькому 
повноцінно функціонують 
заклади, підпорядковані відділу 
культури і туризму, а саме: 

6 початкових 
спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів 
(утримуються за рахунок 
міського бюджету та частково 
за рахунок батьківської плати); 

20 бібліотек-філій міської 
централізованої бібліотечної 
системи (МЦБС);  

3 музейні заклади 
(художньо - меморіальний 
музей О.О. Осмьоркіна, 
літературно - меморіальний 
музей І.К. Карпенка-Карого, 
музей музичної культури                      

ім. К. Шимановського), Будинок культури Масляниківки та творчі колективи 
(міський професійний духовий оркестр та муніципальний камерний хор). 

В школах естетичного 
виховання навчається 2047 учнів: 
Збережено пільги щодо плати за 
навчання окремих категорій учнів. 
Враховуючи всі пільгові категорії 
дітей, 100% безоплатно навчаються 
350 учнів, на 50% звільнені від 
оплати 181 учень. 
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Середня плата за навчання становить 78 грн.00 коп. 
В школах естетичного виховання працює 186 викладачів, із них 88 % з 

вищою мистецькою освітою. Діє 72 учнівські та 6 викладацьких творчих 
колективів, з них 2 мають звання «зразковий». Підготовлено 32 переможці 
Міжнародних та 107 - Всеукраїнських конкурсів. 

В місті Кропивницькому діє 20 бібліотек-філій, книжковий фонд 
становить 417800 примірників. Протягом звітного року до фонду надійшло 
5070 екземплярів книг сучасної літератури. Зношеність бібліотечного фонду 
становить 75%. Користувачами бібліотек надано платних послуг на суму                         
58,5 тис. грн, з них використано на комплектування фонду 36,2 тис. грн. 

Всі бібліотеки-філії МЦБС підключені до мережі Інтернет. Надається 
безкоштовний доступ до мережі не тільки пільговим категоріям 
користувачів, а й всім категоріям населення (1 година безкоштовна).                                                                
У 2016 році проведено масових заходів: в межах бібліотек-філій – 948, за 
межами – 69. Кількість осіб, що взяли участь у заходах – близько                       
23000 осіб. 

Продовжують свою творчу працю та наукову діяльність 3 міські музеї. 
Протягом 2016 року музейними закладами проведено 519 заходів різного 
профілю та спрямування. Відвідали музейні експозиції 8407 осіб. Надано 
музейних послуг на 14,8 тис. грн. 

Надання культурно-дозвілевих послуг населенню міста 
Кропивницького, а саме мікрорайонам Масляниківки, Арнаутово та 
Никанорівки, забезпечує Будинок культури Масляниківки. У 2016 році 
фахівцями закладу проведено святкові програми до святкових та державних 
свят. В Будинку культури відбулись майстер-класи з перукарського 
мистецтва, змагання з настільних ігор, виставка «Жіноча магія рукоділля», 
тематичні молодіжні вечори, танцювальні програми. При закладі працює 
школа фізично-духовного виховання «MYAYTHAI» (тайський бокс), 
фольклорний ансамбль «Черемшина», вокальний гурт «Альянс», гурт 
«Бревіс», літературний гурток, гурток  декоративно-ужиткового мистецтва та 
інші.  

Кропивницький – це місто неповторних пам’яток архітектури, 
талановитих композиторів, літераторів, науковців, акторів та драматургів, які 
прославили наше місто на весь світ. Це місто затишних вуличок, музеїв та 
галерей з унікальними мистецькими скарбами різних історичних епох 
світової цивілізації. І нарешті, це місто багате на творчий молодий потенціал. 

Тому на початку 2016 року було прийнято рішення відновити 
масштабний проект «Мистецькі вихідні». Вивчивши досвід інших обласних 
міст України, можна сказати, що Кропивницький чи не єдине місто, де є саме 
такий мистецький проект і він триває упродовж трьох місяців.  

Так, з 14 травня по 17 вересня 2016 року, щосуботи, в парку культури та 
відпочинку «Ковалівський» відбувалися виступи міського професійного 
духового оркестру. Проте у 2016 році було вирішено розширити наші творчі 
можливості і на людський загал були представлені розлогі творчі звіти 
музичних шкіл міста, художньої школи та бібліотек-філій міської 
централізованої бібліотечної системи. 
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Також в рамках реалізації цього проекту вперше відділом культури і 

туризму були випущені інформаційні флаєри, що містили цікаву, 
концентровану інформацію про культурно-мистецькі акції в місті, а також 
туристичний довідник міста. 

Спільно з обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді проведено перший туристсько - краєзнавчий фестиваль на 
Козачому острові, учасники якого активно змагались у різних видах спорту 
туристичного спрямування. Також свій туристичний потенціал представили 
міські музеї та туристичні фірми, які працюють на розвиток внутрішнього 
туризму.  

У травні 2016 року, спільно з управлінням освіти, управлінням 
економіки, галереєю «Єлисаветград» та депутатом міської ради Сергієм 
Кріпаком був проведений «Фестиваль дитячої творчості» на вулиці 
Дворцовій. Під час фестивалю учасники мали змогу цікаво поспілкуватися та 
взяти уроки з малювання у членів Національної  спілки художників України. 

І на що дуже схвально відгукнулися кропивничани та гості обласного 
центру - вперше проведені піші екскурсії вулицею Дворцовою, під час яких 
працівники музею музичної культури ім. Кароля Шимановського знайомили 
учасників з історією нашого міста, його архітектурою та розвитком культури 
і освіти. 

Також популярним видом відпочинку наших містян стали безкоштовні 
концерти міського професійного духового оркестру в академічному 
обласному українському музично-драматичному театрі імені                                    
М.Л. Кропивницького, які відбулись у рамках «мистецьких вихідних» та з 
нагоди Дня незалежності України та Дня Конституції України. 

Взагалі, протягом трьох місяців наші «мистецькі вихідні» відвідало 
близько 4000 жителів та гостей міста, в екскурсіях взяли участь                     
416 дорослих та дітей.  

Підсумовуючи перші результати реалізації цього проекту, можна з 
впевненістю констатувати, що «Мистецькі вихідні» - вдалий і дуже 
потрібний захід. Наступного року планується продовжити його реалізацію, 
розширити коло учасників, ареал об’єктів і зробити подальші кроки, аби 
наше місто поволі набувало туристичної привабливості. 

В рамках заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
культури закінчуються роботи з капітального ремонту будівлі                                             
ІІ корпусу Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза                     
(1300,0 тис.грн).  

Виконано поточні ремонти у 18 закладах на суму 777,7 тис.грн, у тому 
числі виконано роботи з ремонту системи теплопостачання у музичній школі        
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза (16,2 тис.грн), музичній школі № 3 (145,0 тис.грн.), 
дитячій школі мистецтв (22,7 тис.грн). У 5 закладах культури замінено                       
31 вікно на вікна зі склопакетами з вищим значенням показника опору 
теплопередачі (152,0 тис.грн) та 3 вхідних дверей (14,1 тис.грн). 

Заготовлено 7,7 тонн вугілля (100 % від потреби) для 2 бібліотек-філій 
МЦБС. У 4 закладах культури здійснено монтаж автоматичної установки 
пожежної сигналізації (149,3 тис.грн) та у 4 закладах здійснено монтаж 
охоронної системи (88,5 тис.грн).  
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У 2016 році на замовлення відділу культури і туризму проведено 

паспортизацію пам'яток історії місцевого значення в кількості 14 одиниць. 
 

II. Головні проблеми розвитку галузі культури 
 

Попри постійне зростання бюджетного фінансування в частині 
захищених статей «заробітна плата та енергоносії», його обсяги залишаються 
незадовільними в частині видатків розвитку. Матеріально-технічна база 
галузі морально і технічно застаріла і потребує суттєвого оновлення. Музичні 
інструменти, сценічні костюми, методично - музична література, технічні 
засоби, бібліотечні фонди, обладнання не відповідають сучасним вимогам 
організації діяльності закладів культури. Питома вага видатків у загальній 
структурі бюджету галузі становить: 

на заробітну плату з нарахуваннями  - 85,2 %; 
на оплату комунальних послуг і енергоносіїв  -  5,7 %; 
на утримання установ  -  5,6 %; 
на проведення загальнодержавних та міських заходів  -  1,7 %; 
на розвиток галузі  -  1,8%. 

У місті відсутній міський Палац культури, тому існує велика потреба у 
відкритті мистецького центру, який вирішить питання концертно-
фестивального життя міста, дозволить реалізувати амбітні Всеукраїнські 
проекти, дасть можливість проводити культурологічні заходи на високому 
мистецькому рівні та відкрити туристично-інформаційний центр. 

Потребують постійного контролю питання щодо виконання у закладах 
культури вимог пожежної безпеки, охорони праці, впровадження сучасних 
енергозберігаючих технологій, забезпечення вільного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Програма розвитку культури і туризму забезпечить системний підхід до 
розв’язання проблем галузі в сучасних економічних умовах, адже вона 
враховує основні тенденції розвитку культурної сфери, реальний стан 
виконання діючих програм і повинна забезпечити розвиток культури на 
наступні роки. Зазначена Програма не дублює інші діючі та розроблені 
програми у сфері культури. 

 
ІІІ. Мета і основні завдання Програми  

 

Головною метою реалізації Програми є утвердження культурного 
розвитку громади як одного з ключових чинників соціально-економічного, 
духовного розвитку міста та створення належних умов для вільного розвитку 
особистості, свободи творчості. 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.  

Основні завдання Програми: 
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста, 

зміцнення їх кадрової та матеріальної бази; 
 



5 
створення правових, економічних та організаційних умов для 

подальшого розвитку культурно-мистецької сфери міста; 
створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих 

ініціатив з урахуванням місцевих особливостей; 
сприяння становленню мистецької талановитої молоді; 
створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти; 
сприяння збереженню культурної спадщини через розвиток 

виставкової та музейної справи на сучасних засадах; 
утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя; 
технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів 

культури (забезпечення закладів культури необхідним обладнанням, 
літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами тощо); 

впровадження енергозберігаючих технологій; 
забезпечення проведення ремонтно-будівельних робіт приміщень 

закладів культури; 
сприяння розвитку туризму в м. Кропивницькому; 
розширення напрямків міжнародної співпраці з метою створення 

іміджу м. Кропивницького як культурно-мистецького та туристичного 
центру України. 

 
ІV. Фінансове забезпечення Програми на 2017 рік 

 

Головний розпорядник коштів і виконавець цієї Програми  - відділ 
культури і туризму Кіровоградської міської ради. 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати 
відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а 
також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

На реалізацію Програми передбачено кошти у сумі 6034,1 тис. грн. За 
рахунок загального фонду міського бюджету 4751,1 тис. грн передбачено на 
утримання творчих колективів міста та 605,0 тис. грн на організацію 
проведення масових заходів з культурного обслуговування населення, згідно 
з календарним планом.  

За рахунок міського бюджету (488,0 тис. грн) та позабюджетних коштів 
(90,0 тис. грн) передбачено заходи щодо збереження та розвитку мережі 
закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальною базою.  

 
V. Очікуванні результати 

 

Реалізація Програми розвитку культури і туризму в                                                       
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки дасть змогу: 

створити сприятливі умови для розвитку культури і туризму в місті, 
втілити нові мистецькі проекти; 

поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 
забезпечити збереження базової мережі закладів культури та її 

повноцінне функціонування;  
укріпити матеріально-технічну базу закладів культури; 
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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; 

поліпшити ефективність використання бюджетних коштів для 
формування закладами культури позитивного іміджу м. Кропивницького в 
Україні та за її межами; 

сприяти кращому задоволенню потреб громадян в культурних 
послугах, повнішому забезпеченню їхніх прав, істотному підвищенню якості 
дозвілля. 
 
 
 
Начальник відділу  
культури і туризму        А. Назарець  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до Програми розвитку культури і туризму в  
м. Кропивницькому  на 2017-2020 роки  
 

Заходи щодо реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2019 роки 
 

Фінансове забезпечення (тис. грн) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Місцевий бюджет Місцевий бюджет Місцевий бюджет 

№ 
з/п 

 
 
 

 
Зміст  заходу 

Термін 
виконан

ня 

Відпові 
дальний 
за вико 
нання 

Разом  
2017- 
2019 
роки 

Всього 
за 

рахунок 
усіх 

джерел 
фінансу
вання 

Загаль 
ний 

фонд 

Спеціаль 
ний фонд 
(бюджет 

розвитку) 

Власні 
надход 
ження 
(тис. 
грн) 

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансува
ння 

За 
галь 
ний 

фонд 

Спеціаль 
ний фонд 
(бюджет 

розвитку) 

Власні 
надход 
ження 
(тис. 
грн) 

Всього 
за 

рахунок 
усіх 

джерел 
фінансу
вання 

За 
галь 
ний 

фонд 

Спеціаль 
ний фонд 
(бюджет 

розвитку) 

Власні 
над 
ход 

ження 
(тис. 
грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

І Збереження та розвиток мережі 
закладів культури, 
забезпечення їх сучасною 
матеріальною базою 

1688,0 678,0 100,0 488,0 90,0 470,0 0,0 380,0 90,0 540,0 0,0 450,0 90,0 

1.1 Поповнення бібліотечних фондів 
у т.ч. передплата періодичних, 
довідкових, інформаційних 
видань для бібліотек 
централізованої бібліотечної 
системи 

411,0 117,0  80,0 37,0 137,0  100,0 37,0 157,0  120,0 37,0 

1.2 Придбання музичних 
інструментів та 
звукопідсилювальної апаратури:  
КПКВК 2414030 «Філармонії 
музичні колективи» 
КПКВК 2414100 «Школи 
естетичного виховання» 

565,0 185,0  145,0 40,0 170,0  150,0 40,0 190,0  150,0 40,0 

1.3 Придбання комп’ютерної техніки 
та оргтехніки для установ: 
КПКВК 2414060 «Бібліотеки»  
КПКВК 2414070 «Музеї і 
виставки» 
КПКВК 2414200 «Інші 
культурно-освітні заклади та 
заходи» 

454,0 98,0  85,0 13,0 163,0  150,0 13,0 193,0  180,0 13,0 

1.4 Придбання кондиціонера для 
центральної бібліотеки міської 
централізованої бібліотечної 
системи (площа Дружби 
народів,6)  

40,0 40,0  40,0  0,0    0,0    

1.5 Придбання вхідних металевих 
дверей з коробкою для  
Кіровоградської музичної школи 
№ 3 

30,0 30,0  30,0  0,0    0,0    

1.6 Придбання електроводонагрівача 
для Кіровоградської дитячої 
художньої школи ім.                       
О.О. Осмьоркіна 

2017-
2019 
роки 

Відділ 
культури і 

туризму 

7,0 7,0  7,0  0,0    0,0    



Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.7 Придбання газового котла для                       
Будинку культури Масляниківки 
(вул. Микитенка, 15) 

25,0 25,0  25,0  0,0    0,0    

1.8 Будівництво водопровідної 
мережі бібліотеки-філії № 9 
МЦБС (вул. Брестська, 1-а) 
КПКВК 2416310 

40,0 40,0  40,0  0,0    0,0    

1.9 Встановлення та виготовлення 
пам’ятної дошки щодо 
відзначення 80–річчя 
фотокореспондента Ковпака В.К. 
(рішення КМР № 549 від 
16.09.2016 року «Про 
депутатський запит групи 
депутатів КМР») 
КПКВК  2416421 

36,0 36,0  36,0  0,0    0,0    

1.1
0 

Розвиток та популяризація 
книговидавничої продукції  
КПКВК 2414030 

  

100,0 100,0 100,0   0,0    0,0    

 

ІІ Організація проведення 
масових заходів з культурного 
обслуговування населення 

16951,3 5356,1 5356,1 0,0 0,0 5650,7 5650,7 0,0 0,0 5944,5 5944,5 0,0 0,0 

2.1 Організація та проведення 
масових заходів, спрямованих на 
розвиток та підтримку культури, 
згідно з календарним планом 

1914,8 605,0 605,0 0,0 0,0 638,3 638,3 0,0 0,0 671,5 671,5 0,0 0,0 

2.2 Утримання творчих колективів 
міста 

15036,5 4751,1 4751,1   5012,4 5012,4   5273,0 5273,0   

 Разом по відділу культури і 
туризму : 

2017-
2019 
роки 

Відділ 
культури і 

туризму 
  

 
18639,3 

 
6034,1 

 
5456,1 

 
488,0 

 
90,0 

 
6120,7 

 
5650,7 

 
380,0 

 
90,0 

 
6484,5 

 
5944,5 

 
450,0 

 
90,0 

 

ІІІ Капітальні ремонти та 
реставрація закладів культури 
по управлінню капітального 
будівництва : 

7520,0 1550,0 0,0 1550,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 

Музеї і виставки : 4550,0 1550,0 0,0 1550,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 

Кіровоградський художньо-
меморіальний музей 
О.О.Осмьоркіна,                               
вул. Архітектора Паученка, 89 
(реставрація) 

1500,0 1500,0   1500,0   0,0       0,0       

3.1 

Кіровоградський музей музичної 
культури  ім. К. Шимановського, 
вул. Гоголя, 42   
(капітальний ремонт) 

3050,0 50,0   50,0   1500,0   1500,0   1500,0   1500,0   

Школи естетичного виховання 
дітей : 

2970,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1470,0 0,0 1470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 

Кіровоградська музична школа     
№ 1 ім. Г.Г. Нейгауза,                      
вул. Віктора Чміленка, 65 
(реставрація) 

2017-
2019 
роки 

Управлін 
ня  

капіталь 
ного 

будівницт 
ва 

2970,0 1500,0   1500,0   1470,0   1470,0   0,0       

 

Начальник відділу культури і туризму            А. Назарець 


