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ОБЛАСНА ПРОГРАМА  

«Культура Миколаївщини» на 2021-2023 роки 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Розроблення обласної Програми «Культура Миколаївщини» на                          

2021-2023 роки є вимогою часу, пов'язаною з реформуванням національної 

системи культури, необхідності створення нової моделі базової мережі закладів 

та установ культури, діяльність яких спрямована на створення умов для 

забезпечення розвитку творчої особистості, збирання, збереження, 

використання і поширення інформації про матеріальні та        духовно-

культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності 

культурного простору регіону, доступності національного культурного 

надбання, дотримання прав громадян у сфері культури. 

Програма розроблена відповідно до Конституції України,                      

Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», «Про охорону культурної 

спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про національні 

меншини в Україні», «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов 

або мов меншин», «Про державні цільові програми», «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», Концепції реформування системи забезпечення населення 

культурними послугами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 січня 2019 року № 27-р, Концепції сучасної мистецької школи, 

затвердженої наказом Міністерства культури України від 20 грудня 2017 року 

№ 1433, чинного законодавства у бібліотечній, музейній, театральній сферах, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219-р 

«Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695  «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки». 

Програма є нормативним документом для збереження та всебічного 

розвитку культури Миколаївської  області і визначає стратегічні пріоритети 

розвитку культури області, організаційні засади її реалізації, обґрунтовує 

ресурсні потреби, враховує завдання, визначені Стратегією розвитку 

Миколаївської області на період до 2027 року включно та Планом заходів з її 

реалізації.  
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Розділ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ 

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 до вивчення та 

оновлення традицій, сприяє розвитку економіки, інноваційної політики та 

активній участі громадськості в побудові сучасної та демократичної держави. 

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, майнового статусу, 

походження та статі. 

Аналіз соціально-культурної ситуації в області свідчить про необхідність 

збереження мережі установ культури і мистецтва, мистецьких навчальних 

закладів, забезпечення підтримки діяльності професійних та аматорських 

колективів області в існуючих економічних умовах. 

Організацію дозвілля мешканців області забезпечують 1056 закладів: 

клубна мережа – 505 закладів (з них 459 у сільській місцевості), бібліотечна – 

478  закладів (з них 380 у сільській місцевості), 46 мистецьких шкіл (з них 13 у 

сільській місцевості), 3 професійні театри та філармонія, 2 обласні 

(з 6 територіально виділеними відділами), 2 міські, 7 районних комунальних 

музеїв, 6 музейних закладів у сільській місцевості та інспекція по охороні 

пам’яток культури (заклад музейного типу), 2 навчальні заклади культури і 

мистецтв, 1 заклад системи освіти,  дитяче містечко «Казка» та миколаївський 

зоопарк. На території області розташований історико-археологічний заповідник 

«Ольвія», який 2002 року отримав статус «національний» і підпорядковується 

Інституту археології НАН України. 

На державному обліку в Миколаївській області перебуває 

5877 нерухомих пам'яток, з них: 4490 пам'яток археології, 1181 – історії, 49 – 

монументального мистецтва, 145 – архітектури, 11 – садово-паркового 

мистецтва, 1 – ландшафтна, 1 – науки і техніки, 43 пам’ятки мають статус 

«національного значення», 35 об'єктів культурної спадщини занесені до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України (30 пам'яток національного 

значення та 5 пам'яток місцевого значення).  

В цілому мережа закладів культури та мистецтв забезпечує задоволення 

культурно-освітніх та мистецьких потреб населення області. Разом із тим, 

фінансово-економічна нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, 

недофінансування потреб закладів культури та мистецтв  заважає повноцінній 

діяльності закладів.  Процес децентралізації, який сам по собі є позитивною 

рушійною силою розвитку країни, загострив проблеми, що існують у галузі 
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культури. В окремих новостворених об’єднаних територіальних громадах 

спостерігалась обмеженість фінансування на виконання закладами культури 

основних функцій, переведення працівників галузі на неповний робочий день та 

небажання утримувати заклади культури, що існують на базовому рівні. Низька 

оплата праці  призводить до старіння кадрів, а  недостатня кількість 

кваліфікованого персоналу у сільській місцевості унеможливлює реалізацію 

сучасних напрямів діяльності клубних та бібліотечних закладів. Ряд факторів 

гальмують розвиток початкової мистецької освіти та потребують вирішення на 

місцевих рівнях  питань застарілої матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, 

значної фізичної та моральної зношеності обладнання, устаткування, музичних 

інструментів.  

 

Основними проблемами Миколаївської області у сфері культури є:   

потреба капітальних ремонтів та реставрацій будівель і приміщень 

обласних закладів культури; 

відсутність власного приміщення  обласної філармонії; 

занедбаний стан сільських закладів культури - клубних закладів та 

бібліотек; 

застаріла матеріально-технічна база закладів культури і мистецтва; 

недостатність коштів на передплату періодичних видань та оновлення 

читацьких комп’ютерних місць бібліотек області, зокрема у сільській 

місцевості; 

необхідність в удосконаленні, актуалізації музейних програм та проєктів,  

оновлення музейного обладнання; 

постійна потреба у паспортизації об’єктів культурної спадщини, для якої 

недостатньо коштів, проблема боротьби з чорними археологами та 

руйнуванням об’єктів археології недобросовісними землевласниками.  

Проблеми, пов’язані з розвитком культури, неможливо розв’язати 

засобами лише територіального чи галузевого управління, для цього необхідна 

регіональна програмна підтримка та комплексний підхід до координації 

діяльності закладів культури, взаємодія з органами місцевого самоврядування 

та міжгалузева координація. 

Разом із тим, необхідним є регіональне регулювання та фінансова 

підтримка закладів культури, які є основними центрами розвитку культури в 

області. 

Зазначені питання потребують розв’язання шляхом послідовного 

спрямування коштів на створення сприятливих умов для проведення іміджевих 

для регіону культурно-мистецьких заходів всеукраїнського та міжнародного 

рівнів, надання фінансової підтримки театрально-концертним закладам та 

заохочення митців.  

Програма об’єднує всі напрями діяльності у сфері культури і мистецтва. 

 

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 
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Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Основною метою Програми є сприяння розвитку духовності українського 

суспільства, створення нової моделі базової мережі закладів культури місцевого 

рівня відповідно до стандартів, упровадження нових ефективних моделей 

закладів культури; визначення основних шляхів і способів створення умов для 

розширення спектру, підвищення якості та доступності культурних послуг, 

реалізація освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді.  

 

Розділ 4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основними завданнями Програми є: 

 

збереження культурної спадщини; 

підтримка музеїв та музейних колекцій; 

підтримка професійного мистецтва; 

удосконалення бібліотечної справи та розвиток читання; 

підтримка та розвиток мистецької освіти; 

аматорське мистецтво та народна творчість; 

підтримка розвитку культури. 

 

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2. 

 

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

 

Виконання  Програми дасть змогу забезпечити: 

подальший розвиток культури і мистецтва в області, збереження цілісності 

культури, зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом 

використання культурної спадщини, кращих народних звичаїв, традицій, 

обрядів;  

створення умов для культурного розвитку громадян, залучення їх до 

цінностей вітчизняної та світової культури; 

підтримку діяльності установ та організацій у сфері культури та мистецтва, 

творчих колективів та спілок;  

естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;  

створення креативного простору у сфері культури та забезпечення 

соціально-економічного розвитку територіальних громад;  

модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів 

культури та мистецтва області.  

 

Показники оцінки ефективності Програми  наведено у додатку 3. 
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Розділ 6. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ 

ФІНАНСУВАННЯ 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється в межах коштів, 

передбачених в обласному бюджеті, та за рахунок інших джерел фінансування, 

не заборонених чинним законодавством. Головний розпорядник коштів             

Програми – управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації передбачає видатки для реалізації заходів Програми під 

час формування обласного бюджету Миколаївської області на відповідний рік у 

межах наявних фінансових ресурсів.  

За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою 

заходів  з обласного бюджету необхідно 20 051,40 тис. гривень, у тому числі за 

роками: 2021 рік – 7 389,60 тис. гривень; 2022 рік – 6 240,60 тис. гривень;    

2023 рік – 6 421,20 тис. гривень. 

Обсяги видатків уточнюються щороку з урахуванням можливостей 

обласного та відповідних місцевих бюджетів, конкретизації завдань за 

підсумками виконання у попередні роки.   

 

Заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку 4. 

  

Розділ 7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРОГРАМИ 

 

Організація та контроль за виконанням Програми покладається на районні 

державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, 

інші органи, які визначені відповідальними виконавцями заходів Програми.  

Безпосередній контроль та координація виконання заходів Програми 

здійснюється управлінням культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації. 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

щороку до 01 березня надає профільній постійній комісії обласної ради 

інформацію про виконання заходів Програми. 

Обласна державна адміністрація щорічно звітує про хід виконання 

Програми на сесії обласної ради. 

 

 










































































