Річний звіт за 2018 рік по галузі «Культура»
У 2018 році мережа закладів культури міста зазнала змін, з листопада
комунальне підприємство «Миколаївські парки» вилучено з мережі закладів
галузі «Культура». Зараз мережа закладів галузі складається з п’яти будинків
культури, чотирьох палаців культури, десяти початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), двох
централізованих бібліотечних системи для дітей та для дорослих (тридцять сім
закладів), культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»,
комунальної установи Миколаївський зоопарк, Муніципального театру-студії
естрадної пісні, Міського методичного центру.
В цілому фінансування галузі «Культура» в 2018 році становило сто
дев’яносто сім мільйонів чотириста сорок одна тисяча гривень
(197 401,494 тис.грн.), що на вісім відсотків більше, ніж у в 2017 році та на
сорок відсотків більше, ніж у 2016 році.
З них:
- загальний фонд – 137 180,565 тис.грн. (69,5%);
- спеціальний фонд – 43 479,036 тис.грн. (22%) в т.ч.:
бюджет розвитку – 35 539,359 тис.грн. (18%),
власні надходження бюджетних установ – 7 900,177 тис.грн. (4%),
- кошти, отримані від господарської діяльності – 16 781,393
тис.грн. (8,5%).
З метою забезпечення потреб галузі «Культура» розпорядниками усіх
рівнів освоєно 99,5% виділених коштів по загальному фонду та 84,2% по
бюджету розвитку.
За своєю структурою видатки розподілилися наступним чином:
- Заробітна плата з нарахуваннями – 84 642,2 тис.грн. (42,9%);
- Комунальні послуги та енергоносії – 6 353,0 тис. грн. (3,2%);
- Поточне утримання – 13 544,3 тис.грн. (6,9%);
- Фінансова підтримка (КП «Миколаївські парки» за 10 місяців,
КУ Миколаївський зоопарк) – 32 641,1 тис.грн. (16,5%);
- Бюджет розвитку – 35 539,4 тис. грн. (18%), в т.ч.:
реконструкція, реставрація, будівництво, капітальний ремонт –
28 628,0 тис.грн. (14,5%),
придбання – 6 911,4 тис.грн. (3,5%).
Розподіл між основними напрямками діяльності управління
(бюджетними програмами):
- Програма КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 33 053,0
тис.грн. (19,1%);
- Програма КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»– 23 700,3 тис.
грн. (13,7%);

- Програма КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» – 43 797,8 тис.грн. (25,4%);
- Програма КПКВК 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва»:
- Підпрограма КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва» 40 722,5 тис.грн., в т.ч.:
КП «Миколаївські парки» (10 місяців) – 1 583,1 тис. грн. (0,9%);
Миколаївський зоопарк – 31 058,0 тис.грн. (18,0%);
Інші культурно-освітні заклади – 8081,4 тис.грн. (4,7%).
- Підпрограма КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і
мистецтва» 5 187,3 тис.грн. :
Охорона культурної спадщини – 814,3 тис. грн. (0,5%);
Культурно-мистецькі заходи та виготовлення скульптур – 4 373,1 тис.
грн. (2,5%);
- Програма КПКВК 1017320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення» - 26 259,0 тис. грн. (15,2%).
На поліпшення матеріально-технічної бази за 2018 рік витрачено 6 911,4
грн., (у 2017 році 22 488,4 тис.грн.), з них:
- бібліотечний фонд на загальну суму 1 350 тис. грн., придбано для
бібліотек-філій комп’ютерного обладнання на 303,4 тис.грн;
- для будинків та палаців культури придбано комп’ютери та звукове
обладнання на 647,222 тис.грн, музичні інструменти на суму 295,331 тис.грн,
національні костюми на суму 553,134 тис.грн; сценічне обладнання на 783,322
тис.грн, світлодіодне обладнання на суму 199,997 тис.грн., електромобіль за
199,950 тис.грн;
- дитячим музичним школам, школам мистецтв придбано комп’ютерне
обладнання та переоснащення на суму 120,0 тис.грн, музичне та інше
обладнання на суму 479,993 тис.грн;
іншим закладам культури придбано комп’ютерне та звукове обладнання
на суму 129,794 тис.грн., виготовлено меморіальні дошки Народним
художникам України на суму 199,305 тис. грн., придбана святкова ілюмінація
(«Зоряне небо» ті інші) - 999,790 тис.грн; виготовлено вуличні скульптури –
450,165 тис.грн.
Вперше у 2018 році втілено в життя проекти програми «Громадський
бюджет» на загальну суму 559,823 тис.грн.:
- «Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях «Ми за
вело вибір» (в БУ КІК "ДМ "Казка", Централізованій бібліотечній системі для
дорослих, КУ Миколаївський зоопарк);
- «Постановка та показ театральної вистави соціального змісту «Соловейко
з одним крилом» (заклади Миколаївської області, відповідальний –
Миколаївський міський палац культури і мистецтв);

- «Мобільний кіно дворик Великої Коренихи «Живи спілкуючись»
(відповідальний – Великокорениський будинок культури);
- «Фестиваль для людей поважного віку «Рух продовжує молодість»
(відповідальний – Миколаївський міський палац культури та урочистих подій);
- «Містечко дружби» в рамках всеукраїнського фестивалю національних
культур «Дружба» (відповідальний - БУ КІК "ДМ "Казка").
Завершено капітальні ремонти в бібліотеці-філії №8 ЦМБ для дітей
ім.Ш.Кобера і В.Хоменко, в Миколаївському міському палаці культури
«Корабельний» (малого залу та теплотраси), продовжено капітальний ремонт в
БУ КІК "ДМ "Казка" споруди "Корабель" з басейном та благоустроєм прилеглої
території, капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи №5,
реконструкцію Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»,
реставрацію пам’ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер –
дитячої музичної школи №8, реконструкцію павільйону-кафе з підвалом під
культурно-ігровий павільйон в БУ КІК "ДМ "Казка".
Виготовлено
проектно-кошторисну документацію на виконання
капітального ремонту у бібліотеці-філії №21 Централізованої бібліотечної
системи для дорослих, ескізний проект реконструкції Дитячої школи мистецтв
№1 (добудова концертної зали).
На проведення поточних ремонтів будівель закладів культури в 2018 році
було виділено 466,3 тис. грн. (3 будівлі), на здійснення заходів з пожежної
безпеки - 2 259,7 тис. грн.
На прикінці грудня 2018 року була отримана субвенція з державного
бюджету для чотирьох закладів культури на суму 444,0 тис. грн., яка буде
використана на протязі 2019 року:
- придбання музичних інструментів та меблів для Дитячої школи мистецтв
№ 2 на суму 122,0 тис.грн.;
- придбання принтера та комп’ютерного обладнання для бібліотеки-філії
№5 ЦМБ для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменко – 50,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт по заміні вікон в бібліотеці-філії №5 Централізованої
бібліотечної системи для дорослих 172,0 тис.грн.;
- придбання музичного, концертного обладнання та комплекту меблів для
Кульбакінського будинку культури – 100,0 тис.грн.

Упродовж 2018 року закладами культури проведено понад 1000 заходів
різного спрямування, у яких взяли участь учасники понад 160 клубних
формувань (20 з яких мають звання «народний» та «зразковий» (у т.ч.,
відзначення у місті державних свят та інших соціально-політичних та пам'ятних
дат).
Найбільш значні міські свята за минулий рік:
У березні було проведено Гала-концерт Відкритого міського
телевізійного конкурсу молодих виконавців сучасної пісні і танцю "Обрій2018".
Участь Управління у загальноміській програмі "Городянин року. Людина
року"
V міський огляд - конкурс читців "Нас єднає Тарасове слово".
Гала-концерт «Ми - Перемоги нащадки» за участю переможців та кращих
виконавців Відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної пісні і танцю,
присвяченого 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
19 травня м. Миколаїв святкував День Європи. У
цей
день
перед
обласним палацом культури відбувся флешмоб гітаристів, вул. Соборною
відбулась Європейська хода; на Соборній площі були представлені фото зони з
презентацією країн-членів ЄС; відбулась офіційна церемонія відкриття Дня
Європи у м.Миколаєві; молодіжний фестиваль презентацій країн Євросоюзу
«Легенди і казки Старого світу» серед команд навчальних закладів міста;
працював також євро-арт майданчик на Соборній площі. Відбувся звітний
концерт міських закладів клубного типу "Миколаїв європейський".
7 вересня 2018 року наше місто яскраво відсвяткувало свій День
народження. На сходах нижньої Набережної було проведено свято прапору
Миколаєва. До оформлення виставкового містечка на вул. Соборній
долучились районні адміністрації, департаменти, управління та відділи
виконкому Миколаївської міської ради. Традиційно в цей день було проведено
святкове весілля та парад карапузів. Зіркові гості свята - Pianoбой, Zdob si
Zdub та Rhythmmen drum show.
У жовтні святковими концертними програмами відзначили День
захисника України.
У 2018 році Миколаївським міським палацом культури та урочистих подій
було започатковано міський фестиваль сучасного композиторського мистецтва
академічного спрямування "Вечір прем'єр" .
Великокорениський будинок культури відсвяткував своє 20-річчя в статусі
міського закладу культури.
Традиційно у м. Миколаєві святкування Дня Святого Миколая
починаються урочистою ходою Миколаїв і Миколайчиків зі Святим Миколаєм
вулицею Соборною від ДМ "Казка" до площі Соборної, з традиційним
відкриттям Головної міської ялинки та святковими концертними програмами у
Новорічну ніч та Різдво. Цього року 23 грудня відбулось відкриття локації
"Казковий хутір" у Каштановому сквері. Протягом місяця працювала "Площа
зимових розваг".

У рамках проекту згуртування громади міста "Миколаїв: ми - коло" було
організовано та проведено кінопокази під відкритим небом на "Понтоні", а
також марафон "Миколаїв співає на Соборній".
2018 рік було оголошено Роком пам’яті видатного діяча культури,
народного художника України, лауреата Державної премії імені Шевченка
Андрія Даниловича Антонюка. В пам'ять про талановитого земляка
встановлено меморіальну дошку на стіні Будинку художника, де жив і творив
Андрій Данилович, відбулися літературно-мистецькі програми, численні
просвітницькі та мистецькі заходи у бібліотеках і клубних закладах, традиційна
виставка живопису народного художника України Андрія Антонюка у
виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв.
Яскравою подією культурного життя міста стали заходи, проведені у
бібліотеках міста: XVI виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга», IIІ
філософсько-духовні студії «Нікольські читання», респект-зустріч до 5-річчя
Літературного музею ЦМБ, II історико-краєзнавчий форум «Сторінками історії
Миколаєва», XІ Миколаївські міські екологічні читання «Збережемо для
нащадків».
У січні 2018 р. в бібліотеці-філіалі №12 відкрився коворкінг «Ми –
коло!», створений за проектом згуртування громади «Миколаїв: ми – коло!» за
підтримки Міжнародної організації з міграції у співпраці з управлінням з
питань культури та охорони культурної спадщини ММР.
У квітні 2018 р. після капремонту відкрилась бібліотека-філіал № 13
ЦБС для дорослих. У закладах повністю або частково оновлено інтер’єри,
облаштовано експозиційні зони, комфортні релакс-зони, простір для дитячого
читання та дозвілля, встановлено сучасні меблі, мультимедійне оснащення.
У березні відбулось відкриття мандрівної виставки «Дитяча література
Швеції в бібліотеках для дітей м. Миколаєва» за підтримки посольства Швеції.
До 95-річчя Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В.
Хоменка відбулась ювілейна зустріч у бібліотеці «95 років разом з друзями та
партнерами».
У 2018 р. за ініціативи управління з питань культури та охорони
культурної спадщини Миколаївської міської ради було виділено додаткові
бюджетні кошти на підтримку місцевих авторів, що вперше дало можливість
бібліотекам міста значно поповнити фонди новими краєзнавчими виданнями.
Придбано: 21 назву краєзнавчих видань в кількості – 2520 примирників.
Було підтримано -19 авторів книг та 2 авторські колективи, що видали такі
видання «Дороги війни» та буклет «Дикий сад». По загальному тендеру також
здійснювалася закупівля краєзнавчої літератури: було придбано 19 назв в
кількості – 375 примирників на суму – 41190 грн. Для усіх першокласників
міста Миколаєва було видано міні-енциклопедію «Мій Миколаїв» в кількості –
5000 примірників на суму – 190000 грн.
У квітні 50-річчя від дня створення відсвяткувала Дитяча школа мистецтв
№ 2, а у травні 2018 року дитяча музична школа № 6 відсвяткувала своє 45
річчя від дня створення.

У вересні 2018 року Дитяча художня школа та Дитяча музична школа №1
ім. М.А.Римського-Корсакова взяли участь у пілотному проекті з упровадження
освітніх програм в мистецьких школах.
У вересні 2018 року на базі ДМШ №1 ім. М.А.Римського-Корсакова була
створена студія звукозапису. У грудні відбувся запис двох колядок, які виконав
вокальний ансамбль "Гармонія" дитячої музичної школи № 8.
Найкращий в Україні Миколаївський зоопарк - одна з найбільших
установ міста, колекція тварин якої налічує понад 4 тисяч тварин.
Колектив зоопарку продовжує роботу з розпліднення рідкісних тварин,
поповнення колекції, зміцнення міжнародних зв’язків. Так, протягом 2018 р.
отримано потомство білого ведмедя та тигренят, орлана білоплечого.
У вересні усі бажаючі могли насолодитися акцією "Ніч у зоопарку", яка
стала для Миколаєва традиційною.
У дитячому містечку "Казка" яскравою подією 2018 року стало відкриття
на території Дитячого містечка «Казка»:
- нового яскравого арт-об'єкту "Неонове дерево";
- нового об'єкту "Металевий байк" (подарунок МТРЗ);
- верхнього майданчика культурно-ігрового павільйону "Казковий вокзал";
- міні копії водонапірної башти Шухова.
У 2018 році у Дитячому містечку "Казка" відбувся перший фестиваль
дитячої творчості для дітей з особливими потребами "Повір у себе". Учасники
фестивалю демонстрували здібності з вокалу, хореографії, розмовного жанру та
показували свою майстерність у володінні музичними інструментами.
В рамках виконання заходів з охорони культурної спадщини було:
- виявлено 4 об’єкти для занесення до переліку щойно виявлених об’єктів
культурної спадщини;
- укладено 47 електронних наукових паспортів;
- здійснено інвентаризацію та фотофіксацію забудови 113 кварталів
історичного ареалу міста;
- укладено путівник по пам’ятці археології «Городище Дикий Сад»;
- організована дискусія на тему: «Нерухома культурна спадщини міста.
Пошуки оптимального рішення»;
- відремонтовано пам’ятний знак етнографу, історику, композитору
Миколі Аркасу;
- виготовлено меморіальні дошки на честь народних художників України
Миколи Бережного та Михайла Ряснянського, народного артиста України
Василя Бурдика, а також 8 миколаївців, які загинули захищаючи Україну в зоні
АТО;
- урочисто відкрито меморіальні дошки, присвячені народному художнику
України Андрію Антонюку та 14 нашим землякам, які віддали своє життя за
збереження суверенітету та територіальної цілісності України.
- продовжено археологічне дослідження унікальної пам’ятки археології
ХІІІ-ХІ ст. до н.е. «Городище Дикий Сад». Таке повномасштабне дослідження
пам’ятки за рахунок бюджетних коштів дозволило не тільки знайти нові
артефакти, а й провести роботи з консервації нерухомих археологічних

об’єктів,розчистити територію пам’ятки та надати археологічним об’єктам
експозиційного вигляду. Все це разом з роботами з благоустрою прилеглою
території, яку провели комунальні служби міста, створило передумови для
створення в історичній частині сучасного Миколаєва музейного осередку
побуту людини бронзового віку, що не має аналогів в сучасній Україні.
На восьмому причалі 4 листопада урочисто було відкрито скульптуру
"Хлопчик з бичками".
У галузі "Культура" дійсно працюють досвідчені професіонали, про це
свідчать багато чисельні нагороди наших працівників культури:
- Директора Дитячої школи мистецтв №1, Зайченко Ірину Іванівну було
відзначено Почесною грамотою Міністерства культури України;
- Директора Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний"
Захарову Юлію Вікторівну було відзначено грамотою Верховної Ради України;
- Юрковський Володимир Олександрович отримав почесну відзнаку
Миколаївського міського голови "За заслуги перед містом Миколаїв".
У листопаді 2018 року до дня працівників культури почесну відзнаку в
галузі культура "Зірка культури"(м. Миколаїв) отримали:
- Захарова Юлія Вікторівна, директор Миколаївського міського палацу
культури "Молодіжний";
- Кручиніна Євгенія Іванівна,директор Дитячої художньої школи;
- Сокрут Вікторія Михайлівна,завідувач бібліотеки для дітей № 2;
- Смирнов Сергій Юрійович, диригент оркестру 36-ї окремої бригади
морської піхоти м. Миколаєва.
"Зірку культури" також отримали:
- з нагоди 40-річного ювілею безперервної роботи у Миколаївському
зоопарку - Топчий Володимир Миколайович;
- з нагоди 65-річчя від Дня народження "Зірку культури" було вручено
Семілєт Наталії Вікторівні, директору Центральної бібліотеки для дітей ім.
Ш.Кобера і В.Хоменка.
- з нагоди 60-річчя з Дня народження Никифоров Анатолій Миколайович,
керівник зразкового ТЮГ "Острів" ММПК "Молодіжний".

