КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02 лютого 2021 року

№ 96

Про затвердження Програми
розвитку культури в
м. Кропивницькому
на 2021-2025 роки
Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму розвитку культури в м. Кропивницькому на
2021-2025 роки, що додається.
2. Включити Програму розвитку культури в м. Кропивницькому на
2021-2025 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку
м. Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і
2023 роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань охорони здоров`я, освіти, соціальної політики,
культури та спорту, заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Міський голова

Анна Назарець 35 83 65

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кропивницької міської ради
02 лютого 2021 року № 96
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Рішення Кропивницької міської
ради від «__»________2021 року
№ _____
Кропивницька міська рада
Управління культури і туризму
Кропивницької міської ради
Управління культури і туризму
Кропивницької міської ради
Заклади культури, підпорядковані
управлінню культури і туризму
Кропивницької міської ради
2021-2025 роки
Місцевий бюджет, позабюджетні
джерела,
включаючи
власні
ресурси усіх зацікавлених осіб та
організацій
2021 рік:1825,00 тис. грн
2022 рік: 8179,90 тис. грн
2023 рік: 2660,50 тис. грн
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради згідно з розподілом
функціональних повноважень

І. Сучасний стан розвитку галузі культури
На території міста Кропивницького функціонують театри, обласна
філармонія, кінотеатр, численні музеї, бібліотеки, центр народної творчості,
будинки культури, мистецькі школи, чимало музичних і фольклорних
колективів.
Комунальний заклад
«Кропивницький культурнодозвіллєвий центр»

20 бібліотек-філій Міської
централізованої бібліотечної
системи

3
музейні
заклади

Мережа закладів
культури
м. Кропивницького

6
мистецьких шкіл

Мережа закладів, підпорядкованих управлінню культури і туризму,
складається із: 6 мистецьких шкіл, 20 бібліотек-філій Міської
централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, 3-х музейних
закладів, комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллєвий
центр», до складу якого увійшли Будинок культури Масляниківки та творчі
колективи.
У рамках реалізації Програми розвитку культури і туризму в
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки:
створено муніципальний молодіжний жіночий хор «Сріблясті голоси»
та ансамбль народної музики «Степограй»;
започатковано міську премію в галузі «Культура» у номінаціях: міська
художня премія імені Бориса Вінтенка, міська літературна премія імені
Арсенія Тарковського, міська журналістська премія імені Віталія Ципіна та
міська премія фотохудожників імені Василя Ковпака;
започатковано міський фестиваль-конкурс сучасної пісні «Голос
весни», Фестиваль особливих талантів – учнів мистецьких шкіл
м. Кропивницького (дітей з інвалідністю), рок - фестиваль «Рок на Інгулі»;
проведено щорічні фестивалі, присвячені пам’ятним та ювілейним
датам;
запроваджено туристично-освітній проєкт «Онлайн-школа гідів
Кропивницького – 2020»;
продовжено реалізацію проєкту «Мистецькі вихідні».
За підтримки управління культури і туризму стартував проєктпереможець конкурсу «Громадський бюджет» - проєкт «Кінотеатр під
відкритим небом». У рамках реалізації «Громадського бюджету» у
центральній частині міста встановлено 14 туристично-інформаційних
вказівників та створено перший міський мурал.
Зразкові хорові колективи «Согласіє» та «Веселка» КЗ «Музична
школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького» здобули блискучу
перемогу на престижних мистецьких фестивалях «ETOILES DE PARIS»
(Франція) та «Samozvity» (Польща).
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Протягом 2017-2020 років 56 учнів стали володарями Гран-Прі
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, 945 - отримали дипломи
переможців І ступеня.
Протягом
2017-2020
років
бібліотеками-філіями
Міської
централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького проведено
4325 масових заходів. Всі бібліотеки-філії МЦБС підключені до мережі
Інтернет. Надається безкоштовний доступ до мережі не тільки пільговим
категоріям користувачів, а й всім категоріям населення (одна година
безкоштовна). Станом на 31.12.2020 року книжковий фонд становить
374482 примірники.
Продовжують свою творчу працю та наукову діяльність 3 міські музеї.
За звітний період музейними закладами проведено 570 заходів різного
профілю та спрямування (із них 215 виставок). Відвідали музейні експозиції
40887 осіб. Співробітниками музеїв проведено 1879 екскурсій.
Надання культурно-дозвіллєвих послуг мікрорайонам Масляниківки,
Арнаутового та Никанорівки забезпечує Будинок культури Масляниківки.
Творчі колективи (міський професійний духовий оркестр, муніципальний
молодіжний жіночий хор «Сріблясті голоси», ансамбль народної музики
«Степограй», народний хор «Ветеран) є активними учасниками міських,
обласних заходів, урочистостей, мистецьких вихідних тощо.
В рамках заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури у 2017-2020 роках виконано ремонтні роботи капітального
характеру у 6 закладах на загальну суму 13887,0 тис.грн.
Найбільш значущими об’єктами будівництва за визначений період є
реставрація та благоустрій прибудинкової території будівлі І корпусу
Музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, також виконано капітальний ремонт
Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна.
На поточні ремонти витрачено 3137,2 тис.грн.
У напрямку енергозбереження та енергоефективності в закладах
культури міста за 2017-2020 роки було реалізовано:
заміну 124 вікон на енергозберігаючі у 13 закладах;
встановлено енергозберігаючі двері у 6 закладах;
проведено ремонти системи теплопостачання та опалення (заміна
теплових мереж) на суму 1345,5 тис грн;
придбано та встановлено прилад обліку теплової енергії у Музичній
школі № 3.
Придбано:
технічне і комп’ютерне обладнання на суму 1211,45 тис.грн;
музичні інструменти та сценічне обладнання на суму 963,4 тис.грн;
сценічні костюми для міського професійного духового оркестру та
мистецьких колективів на суму 339,3 тис.грн;
новорічну ілюмінацію та новорічну ялинку (810,64 тис. грн).
Витрачено 339,3 тис.грн на забезпечення міської централізованої
бібліотечної системи літературою та періодикою.
На заходи протипожежного характеру витрачено 2516,0 тис.грн.
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II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини,
зокрема таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття
власної гідності та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до
найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас вивчення та
оновлення традицій, сприяє розвитку творчої економіки, інноваційної
політики та активній участі громадськості в побудові сучасної та
демократичної держави. Саме розвиток культури має стати в центрі
державних інтересів, національної політики, національної безпеки. Визнання
національної культури у світі, ефективність культурного розвитку залежить
від взаємодії та відповідальності державних органів за стан культури, а також
від міжнародної співпраці, міжкультурного діалогу.
Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою
передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації
особистості. Зокрема, йдеться про доступність нових технологій та сучасних
форм культурного самовираження незалежно від місця проживання, статусу,
приналежності до певної соціальної чи етнічної групи; незалежно від
майнового статусу, походження, статі.
Для повноцінного функціонування галузі в першу чергу важливим є
зміцнення матеріальної бази закладів культури. Основна частина
матеріальної складової галузі (будівлі, обладнання, музичні інструменти,
технічні засоби тощо) є технічно застарілою і потребує оновлення. Без
забезпечення комфортних умов розвиток діяльності закладів та
різноманітних об’єднань сфери культури не буде результативним і
стабільним. Саме тому приведення до сучасних вимог стану будівель та
приміщень закладів культури є першочерговим завданням Програми.
Відродження українських народних традицій є важливою складовою
сучасного українського суспільства. Для цього напрямку роботи в Програмі
передбачено проведення тематичних фестивалів «Гопак -фест», «Щедрик»,
«Покровський ярмарок», «Осінній пленер» тощо.
Попри постійне зростання бюджетного фінансування в частині
захищених статей «заробітна плата та енергоносії», його обсяги залишаються
незадовільними в частині видатків розвитку. Питома вага видатків у
загальній структурі бюджету галузі становить:
на заробітну плату з нарахуваннями - 86,9 %;
на оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 3,6 %;
на утримання установ - 3,4 %;
на проведення загальнодержавних та міських заходів - 2,8 %;
на розвиток галузі - 3,3%.
У місті відсутній міський Палац культури, тому існує велика потреба у
відкритті міського концертхолу, який вирішить питання концертнофестивального життя міста, дозволить реалізувати амбітні Всеукраїнські
проєкти, дасть можливість проводити культурологічні заходи на високому
мистецькому рівні.
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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 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.
ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Кропивницький – це місто не схоже на будь-яке інше. Своєю
неповторною атмосферою воно притягує кожного, хто хоча б раз відвідав
його. Високий рівень культурного розвитку є необхідною умовою
формування позитивного іміджу міста, його інвестиційної та туристичної
привабливості. Програма розвитку культури в місті Кропивницькому
визначає основні завдання щодо роботи з розвитку культури на найближчі
п’ять років.
Метою Програми є чітке визначення стратегії розвитку культури та
мистецтва на 2021-2025 роки, концептуальних підходів до вирішення
основних проблем галузі культури та досягнення високих рівнів розвитку
професійного і самодіяльного мистецтва для формування гармонійно
розвиненої особистості.
IV. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Досягнення основної мети Програми можливе за рахунок реалізації
пріоритетних завдань та заходів за наступними напрямами:
організація та проведення культурно-мистецьких масових заходів,
запровадження «Культурних сезонів» (фестивалі, конкурси, свята, пленери,
ювілеї, вечори, майстер-класи тощо);
розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів,
інформатизація бібліотек, створення електронних ресурсів тощо;
забезпечення підтримки високопрофесійного мистецтва, творчої
молоді;
підтримка міських закладів культури та творчих колективів;
розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,
підтримка дитячих колективів, забезпечення участі в Міжнародних
конкурсах;
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста,
зміцнення їх кадрової та матеріальної бази;
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;
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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.
Як результат, це дасть змогу створити належні умови щодо надання
населенню якісних послуг у сфері культури відповідно до державних
соціальних стандартів, підтвердження іміджу Кропивницького як міста з
великим культурним і творчим потенціалом.
ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати
відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Загальна сума фінансування заходів Програми з бюджету міста
складає:
2021 рік – 1825,0 тис. грн (загальний фонд 1450,0 тис. грн, спеціальний
фонд – 230,0 тис. грн, власні надходження – 145,0 тис. грн);
2022 рік – 8273,90 тис. грн (загальний фонд – 1539,90 тис. грн,
спеціальний фонд – 6580,00 тис. грн, власні надходження – 154,0 тис. грн);
2023 рік – 2572,50 тис. грн (загальний фонд – 1567,0 тис. грн,
спеціальний фонд – 843,3 тис. грн, власні надходження – 162,2 тис. грн).
V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

Координацію за ходом виконання заходів Програми здійснює
управління культури і туризму міської ради. Контроль за виконанням
Програми здійснює комісія з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної
політики, культури та спорту.
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Заходи
щодо реалізації Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2023 роки
№
з/п

1
І

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Зміст заходу

2
Збереження
та
розвиток
мережі закладів культури,
забезпечення їх сучасною
матеріальною базою
Придбання
музичних
інструментів
та
звукопідсилювальної апаратури
для мистецьких шкіл
Придбання кондиціонерів для
актової зали КЗ «Музична
школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса
міста Кропивницького»
Придбання
мультимедійних
дощок для 5-ти мистецьких
шкіл
Поповнення
бібліотечних
фондів у т.ч. передплата
періодичних,
довідкових,
інформаційних
видань
для
бібліотек
Міської
централізованої
бібліотечної
системи міста Кропивницького
Придбання
комп’ютерної
техніки та оргтехніки
для
бібліотек
Міської
централізованої
бібліотечної
системи міста Кропивницького
Придбання
телевізорів
для
Міської
централізованої
бібліотечної
системи
міста
Кропивницького

Термін
виконання

3

2021
2023
роки

Відповідальний
за
виконання

4

Управління
культури
і
туризму

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Разом
20212023
роки

2021 рік

2022 рік

Всього
за
рахунок
усіх
джерел
фінансування

Місцевого
бюджету

Власні
надходження

Всього
за
рахунок
усіх
джерел
фінансування

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

5

6

7

8

9

10

8750,00

575,00

200,00

230,00

145,00

6946,40

750,80

65,00

65,00

334,00

100,00

100,00

200,00

0,00

540,55

170,00

736,95

40,00

206,20

0,00

100,00

130,00

Державний
бюджет
(субвенція на
здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного
розвитку)
11

2023 рік

Місцевого
бюджету

Власні
надходження

Всього
за
рахунок
усіх
джерел
фінансування

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

12

13

14

15

212,40

6580,00

154,00

1229,20

265,00

69,00

351,80

0,00

Державний
бюджет
(субвенція на
здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного
розвитку)
16

Місцевого
бюджету

Власні
надходження

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)

17

18

19

223,70

843,90

162,20

279,10

72,70

Результат
впровадження

20

0,00
Організація
змістовного
дозвілля,
підтримка
галузі

200,00

200,00

40,00

180,50

138,00

42,50

190,05

145,30

44,75

40,00

339,50

297,00

42,50

357,45

312,70

44,75

100,00

100,00

106,20

106,20

0,00

2
Продовження додатка
1
1.7

1.8

2
Придбання
звукопідсилювальної
апаратури
для
Будинку
культури Масляниківки
Музичне обладнання для
концертхолу

2.2

Розвиток та популяризація
книговидавничої продукції
Організація
проведення
масових
заходів
з
культурного
обслуговування населення
Організація та проведення
масових заходів, спрямованих
на розвиток та підтримку
культури,
згідно
з
календарним планом
Міська художня премія

2.3

Міська літературна премія

1.9
ІІ

2.1

Разом по управлінню культури і
туризму

3

4

5

6

7

5500,00

0,00

636,10

200,00

200,00

3920,80

1250,00

1250,00

8

9

10

11

0,00

14

15

0,00

5500,00

5500,00

0,00

212,40

1327,50

0,00

1327,50

0,00

0,00

1343,30

1275,70

1343,30

0,00

25,90

25,90

0,00

25,90

0,00

25,90

25,90

0,00

12671,40

1825,00

1250,00

25,90
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1450,00

230,00

145,00

8273,90

0,00

1539,90

16

6580,00

154,00

2572,50

17

18

19

0,00

0,00

20

223,70

223,70

1275,70

3869,00

1250,00

13

80,00

212,40
0,00

12

80,00

0,00

1343,30

Організація
змістовного
дозвілля,
сприяння
творчій
самореалізації
молоді

1343,30

0,00

1567,00

843,30

162,20
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