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ЗАВДАННЯ 1. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 
ОБЛАСТІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИМИ 

ПОСЛУГАМИ  
Організація і проведення всеукраїнських, регіональних та відкритих регіональних, 

обласних та відкритих обласних, фестивалів, свят (заходів), гала-концертів, оглядів, 
конкурсів тощо, організований обласним  центром народної творчості   та культурно-
освітньої роботи  - використано 659,069 тис. грн., проведено: Всеукраїнський  
фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі», Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс пісенної творчості «Пісенний драйв», Всеукраїнський фестиваль 
театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена», Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
виконавців гумору та сатири «Усмішки Глазового». Також проведено обласні фестивалі-
конкурси, огляди, виставки  – конкурс розмовного жанру «Барви надії», фестиваль 
дитячої творчості «Аrt-miх», огляд вокально-хорового жанру «Материнська пісня», 
конкурс вокально-інструментальних колективів «CORDA», конкурс хореографічного 
мистецтва «Перлина Прибужжя», конкурс «Етно-традиції»,  вокальний конкурс 
«Діапазон», фольклорне свято «На Покрова», конкурс «Етно-традиції»,  вокальний 
конкурс «Діапазон», огляд вокальних колективів «Пісні наших батьків» до міжнародного 
Дня людей похилого віку, 3 персональних виставки майстрів-аматорів творчого 
об’єднання «Прибужжя» та Х ювілейна виставка  з  виставкового циклу «Нові імена 
Миколаївщини».  



  

ЗАВДАННЯ 1. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 
ОБЛАСТІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИМИ 

ПОСЛУГАМИ 
Організація і проведення міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних та відкритих 
регіональних, обласних та відкритих обласних, 
міжрайонних та районних: використано 1 
250,715  тис. грн., проведено: фестиваль-
конкурс виконавців на народних інструментах 
ім. Г.Ф.Манілова, фестиваль «Муромець-фест», 
Фестиваль повітряних зміїв «Tryhutty 
International Kite Festival»,  Всеукраїнський 
конкурс «Веселкова Терпсихора» , заходи до 
Дня вишиванки, Фестиваль-конкурс 
хореографічного мистецтва «Південий бриз», 
фестиваль «Маестро», Фестиваль - форум ІV 
Міжнародна літня театральна школа 
«Театрон»,  Фестиваль дитячої творчості 
"Золотий лелека", Всеукраїнський семінар 
"Соціальні функції бібліотеки для дітей у 
громадах», ХI театральний фестиваль «Homo 
Ludens», відкритий регіональний фестиваль 
театрів ляльок та студій лялькового 

  мистецтва «Кришталева лялька» . 
 



 Участь художніх аматорських та професійних колективів, окремих виконавців, читачів 
бібліотек та працівників галузі області у міжнародних, всеукраїнських, обласних  
конкурсах, фестивалях, святах, оглядах, творчих звітах,  наукових конференціях, 
семінарах  тощо: використано 202,170 тис. грн., забезпечено участь у: Міжнародному 
Фестивалі-конкурсі вокального мистецтва "Місто дитинства", фестивалі-конкурсі "Ой, 
осінь життя прекрасна!"; ІІІ Фестивалі Київ-етно-мюзік фест «Віртуози фолку», 
Всеукраїнському семінарі та майстер-класах «Збереження та розвиток народно-
сценічного танцю регіонів України» (коледж культури та мистецтв); II Міжнародному 
фестивалі-конкурсі "Слобожанське коло-2019",  фестивалях "Веселкова Терпсихора" та 
"Щасливе дитинство у колі друзів",  у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Etoiles de 
Paris» (коледж музичного мистецтва);  IV Всеукраїнському фестивалі "Франко-Фест"  та 
у Всеукраїнському фестивалі "ШЕ.Fest" (академічний художній російський 
драматичний театр). 

 Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо 
відзначення державних свят, знаменних подій, пам’ятних дат Миколаївщини, 
пов’язаних із відзначенням дат визволення території Миколаївської області від 
нацистів: використано 1 586,434  тис. грн. 

 Забезпечення організації та проведення тематичних гастролей театрально-
видовищними закладами: Використано 42,0 тис. грн. з різних джерел фінансування.  
Обласна філармонія провела концертні виступи в районах та містах області: 
Южноукраїнську, Вознесенську, Первомайську, Снігурівці, та Вітовському районі.   
Академічний український театр драми та муз комедії виступив з    гастролями у: 
Єланці, Снігурівці, Вознесенську та Вітовському районі. 

 Надання допомоги обласним відділенням, осередкам та організаціям творчих спілок 
України під час підготовки та проведення тематичних заходів і презентацій, творчих 
вечорів, конкурсів, фестивалів, конференцій, зустрічей тощо:  за рахунок інших  
джерел відбулись тематичні та персональні виставки: «Різдвяна», виставка присвячена 
міжнародному жіночому дню 8 березня, тематична виставка до Дня міста «Миколаєву-
230» , персональна виставка Дмитра Артима «Миколаїв - місто на воді», персональна 
виставка народного художника України Михайла Озерного, вернісажу «Літній сезон», 
виставка Володимира Бандалієва "Отражение...". 

 Присудження обласної премії ім. А. Антонюка: Профінансовано заходи для 
забезпечення проведення обласної премії ім. народного художника України А. 
Антонюка (нагородний знак, футляр та дипломи) 10,0 тис. грн. У зв’язку із не подачею 
документів претендентами на здобуття обласної премії призовий фонд (140, 0 тис. 
грн.) не виплачується 
 
 



ЗАВДАННЯ 2. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН 
НА БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАГАЛЬНУ ДОСТУПНІСТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА 
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ, ЗБЕРІГАЮТЬСЯ, НАДАЮТЬСЯ В 
ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ   

 Створення Миколаївського регіонального центру 
збереження рідкісних, цінних видань та архівних 
документів на базі Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, а також музею книги - здійснено робіт 
на загальну суму 379,520 тис. грн. 
 

 Створення коворкінг-центру для молоді на базі обласної 
бібліотеки для юнацтва -  99,9 тис. грн.  - грантові кошти, 
41,0 тис. грн. - з обласного бюджету. 26 грудня відбулося 
урочисте відкриття Молодіжного простору “Соціалізація. 
Освіта. Спілкування”. 
 

  Створення Зведеного електронного каталогу бібліотечних 
ресурсів Миколаївської області на базі обласної бібліотеки 
для юнацтва - не фінансувався.  

 
 Реалізація цільової бібліотечної програми  «Дитина&Книга 

у кожному селі» (Пересувна дитяча бібліотека) обласної 
бібліотеки для дітей  ім. В.О.Лягіна - використано 11,0 тис. 
грн.  

 
 Виїзні інформаційні сесії  обласної бібліотеки для юнацтва                                                                             

в об'єднаних територіальних громадах «Бібліотека для 
розвитку громади». - використано 3,540 тис. грн.  
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ЗАВДАННЯ 3. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ, 
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ САМОДІЯЛЬНОЇ НАРОДНОЇ 

ТВОРЧОСТІ ТА НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА.  ЗБЕРЕЖЕННЯ 
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ   

 Організація та проведення дослідження   
«Збереження та відродження  традиційної  
народної культури, її самобутності у                                                                
контексті європейських цінностей» -  
використано 22,76 тис. грн.  
Проводяться заходи в рамках  обласного огляду «Етно-традиція» на кращу 
презентацію місцевого елементу нематеріальної культурної спадщини  в 
Миколаївському, Вітовському, Березанському, Березнегуватському районах - 
9,205 тис. грн., Підготовано  до друку методичну збірку «Таврійський розпис» - 
13,555 тис. грн. 
 Культурна акція обласного центру народної творчості та культурно-

освітньої роботи «Від громади до громади» -  використано 30,0 тис. грн. 
протягом 2019 року здійснено виїзди до: Воскресенської, Галицинівської, 
Шевченківської, Куцурубської, Чорноморської, Благодатненської, 
Баштанської, Новополтавської та Камяномостівської ОТГ 



ЗАВДАННЯ 4. ПІДТРИМКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ 

 Створення в обласній універсальній бібліотеці безбар’єрного доступу для людей з обмеженими фізичними 
можливостями  реалізація проекту «Точка доступу – бібліотека» - не фінансувався 

 Створення навчально-творчої лабораторії підготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників на базі 
коледжу культури та мистецтв. 

 Організація та проведення виїзних концертів творчих колективів та окремих виконавців коледжу музичного 
мистецтва з метою створення музично-мистецького професійно  орієнтованого освітнього простору -  за депутатські 
кошти (154,5 тис. грн.)  для зазначених лабораторій було придбано 10 комплектів сучасного комп’ютерного 
обладнання .   

 Організація профорієнтаційних концертів колективів та студентів коледжу культури та мистецтв по селах 
Миколаївщини в рамках Комплексної програми «Підвищення культурного рівня сільського населення»  - за кошти з 
інших джерел проведено низку концертних програм а саме: у с. Моложенівка Єланецького району, у смт. Березанка 
(День селища), с. Криве Балка Миколаївського району (114 річниця від дня заснування села), м. Нова Одеса (День 
міста), м. Баштанка (День вчителя).  

 Участь  академічного обласного театру ляльок у міжнародній   творчій акції  «Театри світу – дітям» - використано 20,0 
тис. грн.  з обласного бюджету. В акції взяли участь театральні колективи України та зарубіжжя (м.Гданськ, Польща, 
м.Кишинів, Молдова). 

 Мистецький проект  Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України «Мистецтво об’єднує 
Україну» -  пдтримка міжнародного культурно-мистецького пленеру проекта "Малі міста - великі враження" (Франція - 
Латвія – Україна),  підтримка виставки миколаївських художників у м. Маріуполь. Фінансування відбувалось з інших 
джерел. 

 Комплексний проект обласної бібліотеки для дітей ім.В.О.Лягіна «Я гордий тим, що українець зроду» - працівник 
обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна в рамках польсько-українського проєкту «Ми - українці. Я і ти!», 
спрямованому на популяризацію української історії, та літератури, народних традицій та звичаїв серед українців, які 
живуть за кордоном, провела заходи з популяризації української книги у  містах Бартошиці та Ельблонг Республіки 
Польща.  

 Організація та проведення коледжем культури та мистецтв свята ремесел, майстер-класів, семінарів-практикумів у 
рамках презентації фольклорної платформи «Мистецьке Побужжя»:   ансамбль народного та сучасного танцю взяли 
участь у семінарі та майстер-класах «Збереження та розвиток народно-сценічного танцю регіонів України»,  творчі 
роботи студентів спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» були представлені 
на виставці «Степівські килимки», яка об’їздила більше 10 міст України  
 



Фінансове забезпечення виконання у 2019 році 
заходів Програми розвитку культури в Миколаївській 

області на 2019-2021 роки 
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Програмою на 2019 передбачено 12 819,6 тис. грн. (крім заходів, обсяги 
фінансування яких визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під 
час затвердження місцевих бюджетів на відповідний рік та внесення  змін до них 
(у Програмі позначені  *) 
Протягом 2019 року використано: 4 458,208 тис. грн. -  з обласного бюджету, 
спонсорські, благодійницькі, 254,4 тис. грн.  - з інших джерел  
 
 По розділу 1: передбачено  - 8 480,0 тис. грн., використано – 3 950,388 тис. 

грн.; 
 По розділу 2: передбачено  - 3 596,6 тис. грн., використано – 435,060 тис. грн. з 

обласного бюджету; 99,9 тис. грн. – грантові кошти 
 По розділу 3: передбачено  - 130,0 тис. грн., використано – 52,760 тис. грн.; 
 По розділу 4: передбачено  - 613,0 тис. грн., використано – 20,0 тис. грн. з 

обласного бюджету; 154,5 тис. грн. - з інших джерел.  
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