
Звіт про стан виконання у 2017 році  
Програми розвитку культури в Миколаївській 

області на 2017-2018 роки,  
затвердженої рішенням обласної ради   

від 22 грудня 2016 року №  8.  



  Програма розвитку культури в Миколаївській області 
на 2017-2018 роки визначає  пріоритетні напрямки розвитку        

 закладів культури та мистецтв області    
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17 музеїв  та 
обласна інспекція з 
охорони пам'яток  

культури 

481 бібліотечний заклад 45 шкіл 
естетичного 
виховання 

3 театри та 
обласна 

філармонія 
502 клубних 

заклади 

7 інших  
закладів  
культури 

2 вищих 
навчальних заклади 

та методичний 
кабінет 

зоопарк, 2 парки, 
Дитяче містечко 

"Казка" 



  

Головна подія року  - 80-річчя від Дня 
утворення Миколаївської області 

Наукова краєзнавча конференція 
«Миколаївській області – 80: час, події, 

особистості» 

Старт року 

Відкритий регіональний фестиваль театрів 
ляльок  та студій лялькового мистецтва 

«Кришталева лялька»  

Перший Міжнародний фестиваль 
повітряних зміїв  «Tryhutty International Kite 

Festival 2017». 



Головні здобутки:  
      

 створення естрадно-симфонічного оркестру  
 проведення Третього Міжнародного фестивалю – академії 

дитячої кіно-театральної творчості   «Золотий ключик» 
 утворення обласної асоціації  музейних працівників та 

громадської організації «Культ-Мікс» (працівників 
клубних закладів). 

 присвоєння статусу «академічного» обласному театру 
ляльок 

 проведення понад 30  фестивалів, конкурсів, оглядів, свят 
з музичного, театрального, хореографічного, вокально-
хорового, фольклорного, інструментального жанрів 
аматорського та професійного мистецтва, серед яких 5 
Всеукраїнських  та Х Міжнародна мистецька акція- 
фестиваль гітарного мистецтва «VIVAT GUITARE!». 

 відреставровано 3 полотна з колекції обласного 
художнього музею     ім. В.Верещагіна  

 58 аматорським колективам області підтверджено звання 
"народний"  та "зразковий", протягом року кількість 
колективів зі званням    збільшилась на 4.  

    
 



5 

  Головними відкриттями року стали: 
 відкриття зони вільного читання в обласній універсальній 

науковій бібліотеці ім.О.Гмирьова  
 відкриття  в обласному краєзнавчому музеї залу урочистих 

подій для церемонії реєстрації шлюбу в рамках пілотного 
проекту «Шлюб за добу», започаткованого спільного з 
Головним територіальним управлінням юстиції в 
Миколаївській області. 

  Головні  успіхи року: 
 огляд-конкурс дитячих мистецьких шкіл «Школа року 2017», 

урочистим фіналом заходу став  Гала-концерт учнів дитячих 
мистецьких шкіл Миколаївської  області. 

  Ювілеї року: 
 90-річчя академічного українського театру драми та музичної 

комедії,  80-річчя обласної філармонії, 50-річчя Обласного 
палацу культури, 40-річчя обласної бібліотеки для юнацтва; 

 широко відзначено 200-річчя з дня народження 
І.К.Айвазовського та видано каталог «І.К. Айвазовський у 
Миколаєві», 175-річчя від дня народження В.В. Верещагіна. 

   



Гордість року: 

 участь аматорських та професійні творчі колективи у міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних фестивалях та конкурсах, що 
проводились за межами нашої області: духовий оркестр «Галс» вищого 
музичного училища виборов Гран-Прі V Міжнародного  
інструментального конкурсу Євгена Станковича в м. Києві, обласний 
театр ляльок виборов Гран-прі Міжнародного фестивалю театрів ляльок 
«Под шапкой Гугуце»  (м. Кишинів, Молдова, травень), актор театру 
Андрій Білеченко отримав нагороду за кращу чоловічу роль, хорова 
Академічна капела «Сонячний струм» Миколаївського державного 
вищого музичного училища здійснила концертний тур Чехією, зразковий 
ансамбль танцю «Юнги» Обласного палацу культури виборов 1 місце у 
Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічних колективів 
«Самоцвіти» (м. Львів), народний ансамбль української пісні «Берегиня» 
Новопавлівського сільського будинку культури Баштанської ОТГ взяв 
участь у фестивалі народної творчості «Ярмаринка» Національного 
Сорочинського ярмарку, працівники культури Баштанського району 
взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Інтер Фест Кітен» 
(м.Кітен, Болгарія) 

  за значний особистий внесок у розвиток національної культури і 
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 
майстерність 2017 року присвоєно 4 звання Заслужений працівник 
культури України, 1 звання Заслужений артист України, 1 – Заслужений 
діяч мистецтв України, 1 особу нагороджено орденом «За заслуги» І 
ступеню.   
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Фінансове забезпечення виконання 
заходів Програми 
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Програмою на 2017 передбачено 10 994,4 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  2017 року на виконання заходів Програми з обласного бюджету 
використано  7 101,360 тис. грн.  - з обласного бюджету. 



 «Виготовлення проектно-кошторисних документацій, реконструкції, 
капітальні ремонти та ремонтно-реставраційні роботи». 

Програмою передбачено щороку визначати  обсяги 
фінансування під час затвердження місцевих бюджетів на 
відповідний рік та внесення  змін до них:   
затверджено на 2017 рік з обласного бюджету -  1 886,5 тис. 
грн., використано  - 1 816,5 тис. грн.  
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обласні заклади культури, мистецтва та освіти Передбачено 
Програмою 

Затверджено 
Обласним бюджетом 

Використа
но 2017 року 

академічний український театр драми та музичної комедії 217,70 507,7 507,7  
академічний художній російський драматичний театр 577,40 
обласний театр ляльок 75,00 155,0  155,0 
обласна філармонія 200,00   
обласна бібліотека для дітей  ім. В.Лягіна 60,00 200,0  200,0 
обласна бібліотека для юнацтва   116,10 45,0  45,0 
обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова 215,10 90,0  90,0 
обласний краєзнавчий музей 89,50 298,8 220,83 
художній музей ім. В.В.Верещагіна  175,00 175,0  175,0 
державна інспекція по охороні пам’яток історії 165,00 165,0  165,0 
обласний Палац  культури     493,00   
обласний центр народної творчості та культурно – освітньої роботи 90,00   
коледж культури і мистецтв   580,00 250,0  250,0 
державне музичне училище 199,00   
методичний кабінет навчальних закладів культури та мистецтв 107,30   



Забезпечення  повноцінного функціонування  
закладів галузі, зміцнення їх матеріально-технічної 

бази. 
 Оновлено 9 закладів: 6 бібліотек у Вітовському, 2 клубних заклади у 

Первомайському та 1 в Казанківському районах. 
 

 На виготовлення проектно-кошторисних документацій, реконструкції, 
капітальні ремонти та ремонтно-реставраційні роботи використано: 
 

  з обласного бюджету - 1 816,5 тис. грн.  
 

 з місцевих бюджетів - понад  24 000,0 тис. грн.  
 

 На модернізацію та технічне переоснащення закладів культури та 
мистецтв використано: 
 

 з обласного бюджету -  4 368,63 тис. грн.  (коледж культури і мистецтв  - 
539,23 тис. грн.; Обласний палац культури – 1 405,0 тис. грн., обласна 
філармонія – 1 034,0 тис. грн., академічний український театр драми та 
музичної комедії – 1 048,0 тис. грн., обласний краєзнавчий музей – 288,4 тис. 
грн., академічний художній російський драматичний театр – 54,0 тис. грн. 
 

 з місцевих бюджетів  -  понад  4 056,71 тис. грн.  
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Модернізація і технічне переоснащення обласних 
закладів культури та мистецтва: 

Коледж культури і мистецтв  - 539,23 тис. грн.;  
Обласний палац культури – 1 405,0 тис. грн.,  
обласна філармонія – 1 034,0 тис. грн.,  
академічний український театр драми та музичної комедії – 1 048,0 тис. грн.,  
обласний краєзнавчий музей – 288,4 тис. грн.,  
академічний художній російський драматичний театр – 54,0 тис. грн. 
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