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I. Аналіз  стану  розвитку галузі (сфери діяльності) за 2011 рік 

 
Реалізацію державної політики у галузі культури і туризму                                  

м. Кіровограда забезпечували Програма економічного і соціального розвитку 
міста Кіровограда на 2011 рік та  галузева Програма розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2011 рік. 

Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток 
української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного 
розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської 
творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, 
створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.                  

 Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва 
здійснюється мережею закладів культури, що складалися у попередній період 
розвитку галузі.  

Протягом 2011 року мережа закладів культури м. Кіровограда системи 
Міністерства культури і туризму України налічує 30 закладів та залишилася 
без змін.  

У безпосередньому підпорядкуванні відділу культури і туризму           
11 закладів, серед яких: Кіровоградська міська централізована бібліотечна 
система, яка включає центральну міську бібліотеку та 19 бібліотек-філій, 
Кіровоградська музична школа № 1 ім. Г.Г. Нейгауза, Кіровоградська 
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, художньо-
меморіальний музей О.Осмьоркіна, Кіровоградський літературно-
меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого, музей музичної культури ім. 
Кароля Шимановського, будинок культури Масляниківки.  

З метою забезпечення належних умов для функціонування галузі 
культури міста проведена певна робота щодо покращення матеріально-
технічного стану закладів культури міста, а саме: 

в рамках обласної програми «Центральний регіон - 2015» виконані 
роботи з капітального ремонту Кіровоградської дитячої школи мистецтв 
(ремонт хореографічної зали, покрівлі та дитячої туалетної кімнати) на 
загальну суму 100,0 тис.грн., розпорядник коштів -  управління капітального 
будівництва Кіровоградської міської ради; 

за рахунок всіх  джерел фінансування виконано поточний ремонт у                              
15 закладах культури на загальну суму 24, 9 тис.грн.; 

заготовлено  2,0 тони  вугілля  на  суму 3,14 тис.грн.,  що склало 33,3 % 
від реальної потреби на опалювальний сезон, та 7 складометрів дров; 
 виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний 
ремонт Кіровоградського літературно-меморіального музею І.К.Карпенка-
Карого на суму 18, 4 тис.грн; 
 забезпечено опалення у всіх закладах (22 заклади опалюються 
централізовано, 8 – мають автономну систему опалення, з них                                          
6 – з використанням газу, 2 – з використанням твердого палива). 
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          Надання культурно - дозвілевих послуг населенню міста Кіровограда 
забезпечує Будинок культури Масляниківки. 

Протягом 2011 року фахівцями закладу проведено  180 заходів, що на   
8 заходів більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року                   
(172 заходи), з них для дітей –159, серед яких: новорічні ранки, концерти до 
Дня захисника Вітчизни, Міжнародного дня жінок 8 березня, Дня Перемоги. 

Існує розвинута мережа публічних бібліотек, які надають інформаційні 
послуги всім верстам населення міста. Централізована бібліотечна система 
об’єднує універсальні спеціалізовані бібліотеки-філії та задовольняє потреби 
міста в бібліотечному обслуговуванні населення. Надання вільного доступу 
громадян до інформації, знань, культури є основною задачею публічних 
бібліотек.  

Для задоволення інформаційних потреб населення міста послугами 
Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи користуються 
49,0 тис. осіб, що залишилося на рівні минулого року, та складає 19% від 
загальної кількості населення міста. Кількість відвідувань бібліотек  
збільшилася на 15 тис. осіб та становить 317,5 тис. осіб.  

Загальна кількість бібліотечного фонду нараховує                                   
520,0 тис. документів. Протягом 2011 року фонди бібліотек поповнили                         
3,842 тис. документів, що на 2,038 тис. документів менше у порівнянні з 
минулим роком, вилучено з фондів 25,017 тис. документів з причин 
зношеності та застарілості. Передплата періодичних видань на 2011 рік 
здійснена за рахунок спонсорських внесків, бюджетні кошти на передплату 
періодичних видань не виділялись. 

Кіровоградська міська централізована бібліотечна система активно 
запроваджує новітні технології. На базі центральної міської бібліотеки 
продовжує роботу інформаційно-ресурсний центр, який забезпечує доступ 
користувачів до мережі Інтернет. Бібліотека має систему автоматизації 
бібліотек ІРБІС, є активним учасником зі створення Центрально-
українського кооперативного каталогу, Кіровоградського регіонального 
кооперативного каталогу, здійснює активну роботу зі створення власних баз 
даних, електронних каталогів. Бібліотечна система має власний сайт. 

 На відкритому конкурсному відборі Всеукраїнської Програми 
«Бібліоміст» 4 бібліотеки Кіровоградської міської бібліотечної системи: 
Центральна міська, бібліотеки-філії № 8, 12, 16 стали переможцями 
основного раунду конкурсу з організації нових бібліотечних послуг із 
використанням вільного доступу до Інтернету. Бібліотеки  отримали             
15 комп'ютерів, 4 принтери, 4 сканери та ліцензійне програмне забезпечення. 
Кіровоградською міською радою забезпечено надання неповнолітнім, 
студентам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами 
культури, що передбачено статутами закладів культури і туризму міського 
підпорядкування.  
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Наявна динаміка зростання контингенту учнів шкіл естетичного 

виховання міста. В школах естетичного виховання міста Кіровограда 
навчається    2095    учнів.     Порівняно    з     2009/2010     навчальним  роком                             
контингент учнів зріс  на 3% (29,1% від загальнообласного показника                                
(7207 учнів). 

 
Враховуючи всі пільгові категорії дітей, 100% звільнені від оплати за 

навчання – 209 учнів, на 50% - 235 учнів (рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від  16 травня 2006 року № 19 «Про звільнення 
від оплати за навчання в школах естетичного виховання м. Кіровограда»).  

Викладачі  та учні початкових  спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів - активні учасники обласних конкурсів, серед яких: обласний 
конкурс юних композиторів пам’яті Ю.Мейтуса, обласний тур 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, обласний конкурс серед 
учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
«Паросток», обласний конкурс образотворчого мистецтва «Веселкові фарби».  

 

5112; 70,9%

2095; 29,1%

кількість учнів в ПСМНЗ області кількість учнів в ПСМНЗ м.Кіровограда
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Протягом  зазначеного періоду активну участь в Міжнародних та  

Всеукраїнських конкурсах і фестивалях взяли  вихованці  початкових  
спеціалізованих       мистецьких        навчальних  закладів   (    І місце           на                          
VI Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Слов’янський 
вінець», Болгарія; Гран-прі та диплом І ступеня V Міжнародного конкурсу 
«Квітуча Чехія – 2011», диплом ІІ ступеня на VІ Всеукраїнському відкритому 
міжнародному дитячому конкурсі живопису  ім. І.Ю. Рєпіна  та ін.). Учень          
5-го  класу  Кіровоградської  музичної школи № 2 ім. Ю.С.Мейтуса  Стоян 
Дмитро став  переможцем міського конкурсу «Дитина року - 2011» у 
номінації «За творчі досягнення», а його візуальне зображення цього року  
розміщене на міській Дошці пошани. 

За даний період  відділом  були проведені масові заходи, які  
спрямовані на збереження духовних, історичних та національних традицій 
нашого народу відповідно до затвердженого календарного плану, а саме:                                          
67–а річниця визволення міста Кіровограда від фашистських загарбників, 
різдвяні   свята - 2011, 197-а річниця з Дня народження                                                
Тараса Григоровича Шевченка, Міжнародний жіночий день 8 Березня,                         
25-а річниця аварії на ЧАЕС, 66-а річниця Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні, День Конституції України, День незалежності України та День 
державного прапора, 257-а річниця з дня заснування міста Кіровограда,    
День партизанської слави, День ветерана, День місцевого самоврядування. 
Взято участь у Всеукраїнських фестивалях «Нейгаузівські музичні зустрічі», 
«Травневі музичні зустрічі», «Паросток», «Провесінь». 

Музейні послуги населенню міста надають 3 музеї - юридичні особи та 
12 музеїв, що працюють на громадських засадах. 

Фонди музеїв міста протягом звітного періоду збільшилися на                              
100 одиниць та нараховують 4,1 тис. предметів. Електронний облік фондів 
музеїв здійснено на 80 %,  фотографування унікальних музейних предметів 
на 70 %. 

З метою розвитку туризму здійснено наступні заходи: 
підписано меморандум про співпрацю у сфері туризму з 

Кіровоградською обласною федерацією роботодавців; 
укладено договори та налагоджено співпрацю щодо розвитку 

екскурсійної діяльності з туристичними підприємствами міста;  
затверджено заходи щодо забезпечення захисту та безпеки туристів;  
в рамках заходів до Міжнародного  Дня захисту дітей, Дня Перемоги, 

Дня міста були проведені безкоштовні тролейбусні екскурсії «Кіровоград 
історичний», «Кіровоград від минулого до сьогодення»; 

розроблено туристичні маршрути, які увійшли в програму 
«Центральний Регіон – 2015»: «Старий Єлисаветград – архітектурна перлина 
Центральної України», «Храми Кіровограда», «Військове минуле і 
сьогодення», «Розвиток машинобудування та технічної освіти в 
Єлисаветград-Кіровограді», «Тролейбусна екскурсія містом», «Кіровоград 
авіаційний», «Женьшеньовий кущ» українського народу», «Кіровоград 
літературний», «Кіровоград музичний», «Кіровоград – танцювальна столиця 
України», «Кіровоград спортивний». Створено  робочу  групу,  яка розробила  
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проект туристичної   карти центральної частини міста відповідно до 
вищезазначених  туристичних маршрутів.                                                                                                        

 
                                                              

II. Головні проблеми розвитку галузі (сфери діяльності) 
 

Водночас, незважаючи на проведену роботу, залишається 
незадовільною матеріально-технічна база закладів культури міста: 

перебувають у незадовільному стані та потребують капітального 
ремонту 14 закладів, 10 закладів потребують облаштування  пандусами; 

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;  

не вирішується питання завершення капітального ремонту будівлі 
музею музичної культури ім. К. Шимановського, незважаючи на включення 
даного об’єкта до Програми соціально-економічного розвитку 
Кіровоградської області на середньостроковий період (2007-2011 роки) та до 
Програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної 
переробки уранової сировини на 2006-2030 роки, кошти на капітальний 
ремонт приміщення музею жодним джерелом фінансування протягом 
останніх років не були передбачені; 

у порівнянні з попереднім періодом зношеність основних фондів 
погіршилась на 2,8 %  та складає 89,6 %. 

У місті відсутні умови щодо належного культурно-дозвілевого 
обслуговування місцевого населення через те, що в місті існує один заклад 
культури клубного типу - Будинок культури Масляниківки. 

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»: 

на розвиток туристичної галузі міста Кіровограда кошти не виділялися; 
не повною мірою здійснено роботу щодо виготовлення та розміщення 

інформації про туристичні об’єкти та можливості культурно-пізнавального 
відпочинку в м. Кіровограді; 

не повною мірою вжито заходів з облаштування туристичної 
інфраструктури на території міста. 

 
 

III. Мета     програми   у   галузі (сфери діяльності) 
 

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, 
спрямованих  на  створення  належних  умов  для  підвищення рівня розвитку 
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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 та 

мистецтва міста; 
відродження, збереження та розвиток традицій та культурної спадщини 

міста; 
розвиток матеріально-технічної бази закладів культури, у тому числі 

будівництво, реконструкція та ремонт будівель і споруд; придбання 
технічних засобів для забезпечення пожежної та охоронної безпеки закладів, 
будівель, споруд; поліпшення охорони музеїв та бібліотек; 

удосконалення роботи шкіл естетичного виховання, створення 
максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, 
розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб 
громадян міста; 

оновлення та придбання сучасних технічних засобів, комп’ютерного, 
сценічного обладнання; придбання музичної апаратури та музичних 
інструментів; 

поповнення бібліотечних фондів; 
сприяння роботі членів творчих спілок; 
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, що потребують реставрації; 
фотографування унікальних музейних предметів міських музеїв комунальної 
форми власності; реставрація музейних предметів, що потребують 
першочергового втручання; 

підвищення кваліфікації та організація післядипломної освіти 
працівників закладів культури; 

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, соціально-
економічного та історико-культурного потенціалу міста. 
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IV. Пріоритети  розвитку галузі (сфери діяльності) на 2012 рік та 
основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки 

 
1. Забезпечення покращення  умов культурно-естетичного розвитку та 

відпочинку кіровоградців та гостей міста шляхом:  
проведення капітального ремонту будівлі Кіровоградської музичної 

школи №1 ім. Г.Г. Нейгауза (2012 рік) за рахунок коштів державного 
бюджету – 335,0 тис. грн.,  міського бюджету-115,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту будівлі Кіровоградського 
літературно-меморіального музею І.К.Карпенка-Карого (2012 рік)  за рахунок 
коштів міського бюджету – 250,0 тис.грн.; 

проведення капітального ремонту будівлі Кіровоградської дитячої 
художньої школи  ім. О.О. Осмьоркіна (2013 рік) за рахунок коштів міського 
бюджету –  100,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту Кіровоградського художньо-
меморіального музею О.О.Осмьоркіна (2013 рік) за рахунок коштів міського 
бюджету – 150,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту будівлі Кіровоградської музичної 
школи № 3 (2014 рік) за рахунок коштів міського бюджету - 100,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту бібліотеки-філії № 13 міської 
централізованої бібліотечної системи (2014 рік) за рахунок коштів міського 
бюджету – 110,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту будівлі Кіровоградської музичної 
школи № 4 (2014 рік) за рахунок коштів міського бюджету - 100,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту бібліотеки-філії № 14 (2015 рік) за 
рахунок коштів міського бюджету – 110,0 тис. грн.; 

визначення балансоутримувачів пам’яток монументального мистецтва, 
археології та історії; 

проведення паспортизації та реставрації пам’яток; 
створення музею Арсенія Тарковського (2012-2014 рр.) за рахунок 

коштів міського бюджету – 90,0 тис. грн.; 
створення «Історико-архітектурного заповідника «Старий Єлисавет», 

до якого входитиме фортеця Святої Єлисавети та інші об’єкти                                    
(2012-2013 рр.); 

опрацювання інвестиційних пропозицій в туристично-рекреаційній 
сфері (2012-2015 рр.) та ін.;  

надання методичної допомоги та координування роботи громадських 
музеїв  (2011-2015 рр.). 
 2. Проведення заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, реалізація програми «Діти війни».  

3. Проведення культурно-мистецьких акцій, що пропагують автентичне 
народне мистецтво та є привабливими для туристів. 

4. Узгодження дій усіх зацікавлених у розвитку сфери осіб та прив’язка 
до туристичних сезонів. 

5. Залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури міста. 
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6. Підвищення інвестиційної привабливості галузі, створення 
сприятливих організаційних та фізичних умов для залучення інвестицій у 
туристичну галузь. 

7. Сприяння розширенню ринку для місцевих виробників сувенірної 
продукції. 

8. Збереження природного та культурно-етнографічного потенціалу 
міста. 

Розгляд питання щодо повернення приміщення Кіровоградського 
міського палацу культури ім. І.С.Компанійця в мережу клубних закладів 
надасть можливість вирішити:  

отримання сценічної площадки для проведення міських культурно-
мистецьких заходів; 

створення умов для задоволення потреб різновікових категорій 
населення; 

створення умов для розвитку аматорських колективів, організацій 
любительських об’єднань, клубів за інтересами; 

отримання додаткового прибутку та позабюджетних надходжень з 
наступним спрямуванням на розвиток галузі культури міста (створення 
студій, курсів, гуртків на платній основі); 

відновлення роботи міської дискотеки, що забезпечить організацію 
змістовного дозвілля молоді. 

 
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі (сфери 

діяльності) на 2012 рік 
 

 На реалізацію Програми передбачено кошти у сумі 3173,7 тис. грн. За 
рахунок міського бюджету 3033,7 тис. грн. передбачено на утримання 
творчих колективів міста, розвиток матеріально-технічної бази закладів 
культури, організацію і проведення масових заходів, спрямованих на 
розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом.  За рахунок 
позабюджетних коштів на поповнення бібліотечних фондів для бібліотек 
централізованої бібліотечної системи та придбання музичних інструментів 
передбачено 140 тис. грн. 

В 2012 році відділом планується проведення загальноміських заходів, а 
саме: 68-а річниця визволення м. Кіровограда від німецько-фашистських 
загарбників, 198-а річниця з Дня народження Тараса Шевченка, 26-а річниця 
аварії на Чорнобильській АЕС, День Перемоги, День Конституції України, 
День Незалежності України, 258-а річниця з дня заснування міста 
Кіровограда та інші. 

 
VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми 

 
Розгляд питання щодо повернення приміщення Кіровоградського 

міського палацу культури ім. І.С.Компанійця в мережу клубних закладів 
надасть можливість вирішити:  
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отримання сценічної площадки для проведення міських культурно-
мистецьких заходів; 

створення умов для задоволення потреб різновікових категорій 
населення; 

створення умов для розвитку аматорських колективів, організацій 
любительських об’єднань, клубів за інтересами; 

отримання додаткового прибутку та позабюджетних надходжень з 
наступним спрямуванням на розвиток галузі культури міста (створення 
студій, курсів, гуртків на платній основі); 

відновлення роботи міської дискотеки, що забезпечить організацію 
змістовного дозвілля молоді. 

Виконання Програми дозволить створити сучасну туристичну 
інфраструктуру: збільшить частку в’ їзного туризму, що вплине на розвиток 
таких видів економічної діяльності, як транспорт, готелі та ресторани, 
роздрібна торгівля, харчова промисловість, будівництво, зв'язок, діяльність у 
сфері відпочинку і розваг, культури і спорту тощо; пожвавить місцеву 
економіку, створить додаткові постійні та сезонні робочі місця, 
стимулюватиме розвиток народних ремесел та культурної спадщини, що в 
свою чергу дасть можливість отримати додаткові фінансові ресурси у 
місцевий бюджет. 

Реалізація Програми дасть змогу створити якісний туристичний 
продукт, здатний  максимально задовольнити потреби населення; 
забезпечити комплексний розвиток туристичної сфери; створить передумови 
для залучення  іноземних  інвестицій; сприятиме ефективному  туристичному  
обміну та збільшенню потоку туристів, виготовленню високоякісної 
рекламної продукції про туристичні можливості міста та поліпшенню якості 
екскурсій, збільшенню кількості екскурсантів, поліпшенню умов відпочинку 
та оздоровлення  населення. Результатом виконання заходів Програми буде 
зростання іміджу міста як туристичного краю в Україні.   
                                                                                      
 
 
Заступник начальника  
відділу культури і туризму                                                                     Н.Чорна 

 


