Звіт про стан виконання у 2018 році
Програми розвитку культури в Миколаївській
області на 2017-2018 роки,
затвердженої рішенням обласної ради
від 22 грудня 2016 року № 8.

Організацію дозвілля мешканців
області забезпечують 1064
закладів культури та мистецтв,
зокрема

517 клубних закладів:
2 991,5 тис. відвідувачів заходів, в т.ч.
860,6 тис. - діти
2,8 тис. клубних формувань, в т.ч.
1,4 тис. – дитячі формування
34,5 тис. учасників, в т.ч.
17,8 тис. – діти

481 бібліотечний заклад:
4 167,8
9 214,0
407,3
22,0
заходів
1 144,1

тис. відвідувачів
тис. книговидач
тис. користувачів
тис. соціокультурних
тис. звернень на веб-сайти

17 музеїв та обласна
інспекція з охорони
пам'яток культури:

330,7 тис. відвідувачів
7,3 тис. тематичних та
оглядових екскурсій
300 виставок
2,7 тис. культурноосвітніх заходів

45 мистецьких
шкіл:

3 театри та обласна
філармонія:

7,0 тис. учнів

1,2 тис. показів вистав,

13 обласних
конкурсів та
фестивалів

240,0 тис. глядачів,

1685 учасників

22 прем’єрні вистави

зоопарк, 2 парки, Дитяче містечко
«Казка»

1, 4 тис. масових заходів, в т.ч.
1,3 тис. заходів для дітей

7 інших
закладів
культури

2 вищих навчальних заклади та
методичний кабінет
609 учнів
На державному обліку в області
перебуває 5 878 нерухомих пам'яток:
4 490 пам'яток археології
1 183 – історії
49 – монументального мистецтва
145 – архітектури
11 – садово-паркового мистецтва,
1 – ландшафтна
1 – науки і техніки

43 пам’ятки мають статус
«національного значення».

На потреби закладів культури та мистецтв з
обласного бюджету використано:

157 144,28
130 149,30
95 081,96

2016
5

2017

2018

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми розвитку
культури в Миколаївській області на 2017-2018 роки
Програмою передбачено (крім заходів, обсяги фінансування яких
визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження
місцевих бюджетів на відповідний рік та внесення змін до них:
на 2017 рік - 10 994,4 тис. грн.; виконано - 8 130,77 тис. грн. (73,9 %).
на 2018 рік - 14 245,9 тис. грн.; виконано – 7 988,71 тис. грн.( 56,1 %).
На модернізацію та технічне переоснащення закладів культури та мистецтв
використано:
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку здійснено:
- капітальні ремонти трубопроводів системи охолодження (297,774 тис. грн.) та
системи теплопостачання (176,211 тис. грн.) Обласного палацу культури
- невідкладні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки відповідно до вимог
законодавства в сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
академічного художнього російського драматичного театру (118,769 тис. грн.),
- придбано концертні костюми артистам обласної філармонії (198,500 тис. грн.).
За рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
придбано:
- обладнання для академічного художнього російського драматичного театру (99,975
тис. грн.), обласного краєзнавчого музею (226,5 тис. грн.), обласної універсальної
наукової бібліотеки (203,9 тис. грн.);
- комп’ютери та оргтехніка для обласної універсальної наукової бібліотеки (311,1 тис.
грн.).

2018 року на ремонтно-реставраційні роботи приміщень
закладів культури за рахунок коштів обласного бюджету
використано 7 660,0 тис. грн.: здіснено роботи з реставрації
фасадів та ремонту даху обласного художнього музею ім.
В.Верещагіна.
Здійснено поточні ремонти приміщень державної інспекції
по охороні пам’яток історії та культури у Миколаївській області
(1 250,0 тис. грн.), обласної універсальної наукової бібліотеки
(617,02 тис. грн.), обласного краєзнавчого музею (582,92 тис.
грн.), обласної бібліотеки для юнацтва (39,93 тис. грн.).

Цього року ХХ Міжнародний
театральний фестиваль «Мельпомена
Таврії» разом з Херсонщиною приймала
і Миколаївська область. Відкриття
фестивалю «Мельпомена на
Миколаївщині» відбулося за участю
Марини Порошенко. Понад 20
колективів з України, Грузії, Ізраїлю,
Молдови, Білорусі, Португалії, Литви
представили миколаївським глядачам
вистави широкої жанрової палітри.

В рамках святкування Дня Європи в місті Миколаєві
пройшла масштабна унікальна мистецька акція,
яка може претендувати на рекорд України, а саме –
гітарний флешмоб: 245 музикантів різного віку
зіграли оду «До радості» Бетховена

Присвоєно статус «Академічного» Миколаївському обласному театру
ляльок
Вище музичне училище перейменовано в коледж музичного мистецтва

Створено естрадно-симфонічний оркестр коледжу музичного мистецтва.
Організовано та проведено:
ІV Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів «Сонячний струм»,
ІІІ відкритий конкурс молодих джазових виконавців «PERFORMANCE JAZZ
2018»
ХІ Джазовий фестиваль «JUBILEE’2018»,
концерти симфонічного та естрадно-симфонічного оркестрів коледжу.

Миколаївським коледжем культури і мистецтв організовано та проведено:
 «Свято хореографії»,
 експонування робіт студентів та викладачів «Степові Килимки» в галереї
Одеського історико-краєзнавчого музею
 участь Народного гурту народної пісні «Зорецвіт» у фестивалі «Дні міста» в
Устіке Дольн (Польща),
 творчий проект на честь Міжнародного Дня Сім’ї, Дня Європи та Дня
вишиванки на Соборній вулиці (Каштановий сквер).

Щороку в області проводиться понад 35 фестивалів:
Стартом 2018 року стали масштабні обласні свята
аматорської творчості:
 обласне свято народної творчості - масове
театралізоване дійство «Folk-toloka 2018»
 огляд дитячих вокальних ансамблів «Ліга Voice»,
 конкурс хореографічного мистецтва «Перлина
Прибужжя»

Впевнено закріпились на Миколаївщині:
 Міжнародний фестиваль повітряних зміїв Tryhutty
International Kite Festival,
 Регіональний фестиваль театрів ляльок та студій
лялькового мистецтва «Кришталева лялька»

В обласному краєзнавчому музеї
організовано постійно діючу тематичну
виставку
«Миколаївці
на
захисті
державного
суверенітету
і
територіальної цілісності України».
Значною подією в культурному
житті області стало ХІV обласне бієнале
дитячої
творчості
пам’яті
В.В.Верещагіна «Світ навколо тебе».

В обласній універсальній науковій бібліотеці за сприяння посольства США
в Україні відкрито творчу майстерню «Fab lab» з 3D-принтером, 3D-сканером, 3Dручками

Обласною універсальною науковою бібліотекою презентовано локальний проект
«Цифрова колекція раритетів»

Комп’ютеризовано 2 сільські бібліотеки (в Березнегуватському районі та
Шевченківській ОТГ), створено Інтернет-центри в Єланецькій центральній районній
бібліотеці, Новопетрівській та Червонодолинській сільських бібліотеках
Широківської ОТГ.

СТАН ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ

2016

2017

2018

Обсяги нових надходжень до бібліотечних фондів
(тис. прим.)

662,6
501,4

592,9
441,3
124,2
9,2

В тому числі у
сільських
бібліотеках

2016

2017

В тому числі у
сільських
бібліотеках

2018

В тому числі у
сільських
бібліотеках

Під
патронатом
голови
Миколаївської облдержадміністрації
О.Савченка здійснено упорядкування
території
пам'ятки
археології
місцевого значення «Городище Дикий
Сад» (м. Миколаїв) та організовано
культурно-освітній захід «Герої земель
кіммерійських» за участю Асоціації
реконструкторів Миколаївщини.

Не виконано через відсутність фінансування:
2.3. Придбання обладнання та устаткування з метою створення центру збереження рідкісних і цінних
видань (для оцифрування, мікрофільмування видань та зчитування інформації) на базі Миколаївської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова, видавничих центрів на базі обласних
бібліотек та централізованих бібліотечних систем

Не виконано через відсутність фінансування:

2.4. Придбання обладнання та устаткування для впровадження у роботу бібліотек електронних систем
обслуговування читачів та управління бібліотечними фондами, корпоративної віртуальної довідковоінформаційної служби та служб електронної доставки документів, у тому числі в: Миколаївській
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.Гмирьова, Миколаївській обласній бібліотеці для
юнацтва, Миколаївській обласній бібліотеці для дітей ім. В. Лягіна, централізованих бібліотечних
системах та окремих бібліотеках.
4.5 . Проведення реекспозиції територіально виділеного відділу обласного краєзнавчого музею –
музею «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині у роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944
рр.» з метою перетворення його у «Музей війни та миру».
6.2. Оновлення комп’ютерної техніки державної інспекції з охорони пам’яток історії та культури в
Миколаївській області з метою створення єдиної електронної бази даних пам’яток області.
7.1.3. Здійснення заходів щодо передачі (шляхом викупу) будівлі Будинку культури ПАТ "Будівельна
фірма «Миколаївбуд» з приватної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області; забезпечення проведення капітального ремонту будівлі та пристосування
приміщень під потреби Миколаївської обласної філармонії.
8.3. Присудження щорічної обласної премії кращим працівникам області в галузі культури та
мистецтва.
8.4. Забезпечення житлом працівників галузі.

З метою поліпшення ресурсного
забезпечення закладів культури і
мистецтва, їх матеріально-технічної
бази у 2019 році на виконання заходів
Програми розвитку культури у
Миколаївській області на 2019-2021
роки, затвердженої рішенням обласної
ради від 21 грудня 2018 року № 8, з
обласного
бюджету
передбачено
фінансування у розмірі 3 288,0 тис.
грн.

