
Річний звіт про виконання бюджету  
галузі «Культура» у 2017 році 

 
У 2017 році мережа закладів культури міста залишилася незмінною в порівнянні з 2016 

роком – п’ять будинків культури, чотири палаци культури, десять початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), дві централізовані бібліотечні 
системи для дітей та для дорослих (тридцять сім закладів), культурно-ігровий комплекс «Дитяче 
містечко «Казка», комунальне підприємство «Миколаївські парки», комунальна установа 
Миколаївський зоопарк, Муніципальний театр-студія естрадної пісні, Міський методичний 
центр. 

 
Мережа закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури  

та охорони культурної спадщини 

 
В цілому фінансування галузі «Культура» в 2017 році становило сто вісімдесят два 

мільйони сімдесят чотири тисячі гривень (182 074,309 тис.грн.), що на тридцять один відсоток 
більше, ніж у в 2016 році і майже у двічі вище ніж у 2015 році. 
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З них:  
- загальний фонд – 121 227,4 тис.грн. (67%); 
- спеціальний фонд – 47 368,350 тис.грн. (26%),  

в т.ч. бюджет розвитку – 40 085,267 тис.грн. (22%),  
власні надходження бюджетних установ – 6 487,383 тис.грн. (3,5%),  
державна субвенція – 906,211 тис.грн. (0,5%); 

- кошти, отримані від господарської діяльності – 13 478,545 тис.грн. (7%); 

67,0%

26,0%
7,0%

Загальний фонд
Спеціальний фонд, в т.ч. кошти бюджету розвитку
Господарська діяльність

 
 
З метою забезпечення потреб галузі «Культура» розпорядниками усіх рівнів освоєно 

98,4% виділених коштів по загальному фонду та 87,6% по бюджету розвитку.  
 
За своєю структурою видатки розподілилися наступним чином:  

- Заробітна плата з нарахуваннями – 73 504,9 тис.грн. (45,4%); 
- Комунальні послуги та енергоносії – 5 054,0 тис. грн. (3,1%); 
-   Поточне утримання – 12 291,2 тис.грн. (7,6%);  
- Фінансова підтримка (КП «Миколаївські парки», КУ Миколаївський зоопарк) – 30 377,3 
тис.грн. (18,8%); 
- Бюджет розвитку – 40 626,0 тис. грн. (25,1%), в т.ч.: 

1. Реконструкція, реставрація, будівництво, капітальний ремонт – 29 445,5 тис.грн. 
(18,2%) 
2. Придбання – 11 180,5 тис.грн. (6,9%) 
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Реконструкція, реставрація, будівництво, кап. ремонт

 
 

А так виглядає розподіл між основними напрямками діяльності, за які відповідає управління: 
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (Бібліотеки) – 32 735,7 тис.грн. (20,2%); 
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- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та інших клубних закладів» (Палаци i будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу) 
– 33 726,8 тис. грн. (20,8%); 

- КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (Школи естетичного 
виховання) – 42 772,4 тис.грн. (26,4%); 

- Програма КПКВК 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»: 
- Підпрограма КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва»: 
КП «Миколаївські парки» – 2 061,9 тис. грн. (1,3%); 
Миколаївський зоопарк – 29 741,6 тис.грн. (18,4%); 

- Інші культурно-освітні заклади – 13 210,3 тис.грн. (8,2%). (Загальний фонд (утримання 
інших закладів «Казка, централізована бухгалтерія, Театр пісні, міський методичний 
центр») 5 814 159 грн; Бюджет розвитку (Роботи: «Водойм» 1 447 793 грн, «Корабель» 2 
321 189 грн, «Водонапірна башта» 401 967 грн, «Павільйон-кафе» 2 261 892 грн, 
«Електрокабельна мережа Казки» 151 914 грн; придбання: Казка 710 208 грн, ММЦ 
101 200 грн). 

- Підпрограма КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» : 
Охорона культурної спадщини – 958,7 тис. грн. (0,6%); 
Культурно-мистецькі заходи – 6 646,0 тис. грн. (4,1%); (по загальному фонду 2 215 969 
грн + ялинка 2 799 500 грн + банери 30 500 грн + ілюмінація 1 600 000 грн.) 

 
Видатки за КПКВК 1017320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» 
розподілені за вищеперерахованими напрямками. 
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На поліпшення матеріально-технічної бази за 2017 рік витрачено 22 488,426 грн., (у 2016 

році 15 765,3 тис.грн.), з них: 
Бібліотечний фонд поповнено на загальну суму 1 402,5 тис. грн., що в півтора рази 

більше, ніж в 2016 році (929,9 тис.грн.), придбано меблів для бібліотек-філій на суму 355,888 
тис.грн, комп’ютерного обладнання на 229,492 тис.грн; для будинків та палаців культури – 
комп’ютери та звукове обладнання на 337,3 тис.грн, меблі на суму 15 тис.грн, національні 
костюми на суму 72 тис.грн; одяг сцени на суму 425,079 тис.грн, виставкове обладнання на 
270,0 тис.грн, світлодіодне обладнання на суму 1 424,307 тис.грн.; дитячим музичним школам, 
школам мистецтв – комп’ютерне обладнання та переоснащення на суму 436,299 тис.грн, 
музичне обладнання 792,546 тис.грн. дитячій художній школі – деревообробне обладнання на 
суму 102,760 тис.грн; БУ ММР КІК "ДМ "Казка" – костюми, ліхтарі, світлодіодні прикраси, 
декорації, металеві арки, штучні вироби, зелені насадження на суму 710,208 тис.грн; Святкові 
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заходи: святкова ілюмінація на вулицю Соборну 1 600,0 тис.грн; новорічна ялинка з 
ілюмінацією – 2 799,5 тис.грн;  
 

Вперше за історію незалежної України у місті було придбано об'єкт нерухомості для 
сфери культури: будівля під розміщення палацу культури для дітей та дорослих мікрорайону 
Намив – 11 206,0 тис.грн. 
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На проведення капітальних ремонтів, реконструкцію, реставрацію та будівництво у 

2017 році використано 29 445,5 тис. грн. 
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Проведено капітальні ремонти в бібліотеці-філіалі №13 Централізованої бібліотечної 
системи для дорослих, в Кульбакінському будинку культури (ремонт стелі та сцени глядачевої 
зали, заміна вікон (48 од.), в Дитячій школі мистецтв №2, Дитячій музичній школі №1. 
Розпочато капітальні ремонти в бібліотеці-філіалі №8 ЦМБ для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменко, в 
БУ КІК "ДМ "Казка" (споруда «Водойм» (каскадний басейн), споруди "Корабель" з басейном та 
благоустроєм прилеглої території.  
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Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання капітальних ремонтів у 

бібліотеках-філіях №6,11 Централізованої бібліотечної системи для дорослих, у бібліотеках-
філіях № 5,11 ЦМБ для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменко, а також Миколаївського міського палацу 
культури і мистецтв (виставкова зала вул. Нікольська, № 54).  
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У 2017 році виготовлено проектно-кошторисні документації:  
- з реконструкції Великокорениського будинку культури; концертної зали ММПК 
Молодіжний (Юність) з облаштуванням допоміжних приміщень та котельної; електрокабельної 
мережі в дитячому містечку «Казка»; нежитлових приміщень під дитячу художню школу; 
- з реставрації Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій - пам’ятки 
архітектури місцевого значення по вул.Спаській, 44 та вул.Шевченка, 58; будівлі – пам’ятки 
архітектури місцевого значення ДМШ №1, пам’ятки архітектури місцевого значення 
«Водонапірна башта».  
 

 



7 

 

 
 

 
                                                   

Ще один проект виготовлений за кошти, отримані від господарської діяльності, «Нове 
будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" в «КУ Миколаївський зоопарк».  

 
Значну увагу в 2017 році приділено заходам з енергозбереження у підвідомчих 

закладах, замінено вікна та двері на енергозберігаючі, утеплено стіни та горища, а також 
розпочато капітальний ремонт будівлі дитячої музичної школи №5, який передбачає 
проведення цілого комплексу енергозберігаючих заходів в т.ч. гідроізоляцію та утеплення 
фасаду.  
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В КУ Миколаївський зоопарк побудовано морозильну камеру для гілкового корму, 
оглядовий пішохідний місток між вольєрами слоновника та жирафника. Завдяки виділенню 
субвенції з державного бюджету та коштам міського бюджету влаштовано пандуси в існуючих 
будівлях. 

  

 

 
 

В 2017 році розпочато реконструкцію концертної зали ММПК «Молодіжний», 
реставрацію пам’ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер – дитячої музичної 
школи №8, продовжено роботи з реконструкції павільйону-кафе з підвалом під культурно-
ігровий павільйон в дитячому містечку «Казка». 

З 1 вересня 2017 року збільшено кількість педагогічних ставок на 8 одиниць за рахунок 
перерозподілу в межах галузі. Прийнято учнів мікрорайону Варварівка до ДМШ №1 в кількості 
54 дитини. Станом за 9 місяців контингент шкіл складав 2 351 учень (у платних групах 273 учня), 
штатна чисельність - 390,86 педагогічні ставки та 504,61 - повна загальна чисельність.   
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На проведення поточних ремонтів закладів культури в 2017 році було виділено 2 341,4 
тис. грн. (25 будівель) 

У 2017 році була отримана субвенція з державного бюджету для чотирьох закладів 
культури на суму 906,211 тис. грн., яка була використана на: 

- придбання музичних інструментів, мікрофонів та комп’ютерного обладнання для 
Дитячої школи мистецтв № 2 на суму 270,0 тис.грн. 

- встановлення переоснащення та придбання нового обладнання для ДМШ № 1 ім.М.А. 
Римського-Корсакова – 255,0 тис.грн.; 

- комплект комп’ютерної техніки для Дитячої школи мистецтв № 1 – 31,211 тис.грн.; 
- КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях – 350,0 

тис.грн. 
 

29,8%

28,1%
3,4%

38,7%

Музичні інструменти, обладнання ДШМ №2

Обладнання ДМШ №1

Комп'ютерне обладнання ДШМ №1

Будівництво пандусів в КУ "Миколаївський зоопарк"

 
 
В рамках виконання Програми охорони культурної спадщини м. Миколаєва на 2016-2018 

роки були проведені археологічні дослідження та консерваційні роботи на пам’ятці археології 
доби пізньої бронзи «Поселення «Дикий Сад», які стали першим кроком на шляху її 
музеєфікації (399,4 тис.грн.).  

Продовжені рятівні розкопки пам’ятки археології «Поселення Корениха ІІІ» (в межах 
території Заводського району Миколаєва (мкр Велика Корениха). Вартість робіт склала 199,0 
тис.грн., що в двічі перевищує суму видатків бюджету на ці цілі у попередньому році (99,3 тис. 
грн.).  

Фахівцями археологами укладено 35 електронних наукових паспортів, на пам’ятки 
археології міста (118,3 тис.грн.). 

Проведені реставраційні ремонти пам’ятника монументального мистецтва – бюст 
адмірала В.А. Корнилова (75,4 тис. грн.) та пам’ятника на братській могилі воїнів визволителів в 
Тернівці (7,8 тис. грн). 

Розроблена науково-проектна документація на реставрацію водонапірної башти Шухова 
(402,0 тис. грн.). 

Виготовлені меморіальні дошки (157,9 тис.грн.):   
 - на честь народного художника України Антонюка А.Д.  
- 14 миколаївців, які загинули, захищаючи Україну в зоні АТО  

В цілому витрати на заходи з охорони культурної спадщини (без урахування вартості 
робіт на пам’ятках, в яких розташовані заклади культури) становлять 1 359,8 тис. грн., що втричі 
більше ніж в 2016 році (437,1 тис. грн., з них 282,1 – це кошти на демонтаж пам’ятників) та в 4,6 
разів більше витрат 2015 року (290,5 тис. грн.). 
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                         До ремонту                                                           Після ремонту            
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Упродовж 2017 року закладами культури проведено близько 500 заходів різного 

спрямування, у яких взяли участь учасники понад 150 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.  

Святкування Масляної з проведенням театралізованої розважально-ігрової програми 
«Масляну гуляємо – весну зустрічаємо». До організації та проведення народних гулянь були 
залучені усі управління та відділи виконкому Миколаївської міської ради;  
 

    
 

 
 

 День Європи. У цей день вул. Соборною пройшла Європейська хода за участю почесних 
гостей – представників країн ЄС; на Соборній площі були представлені фото-зони з 
презентацією країн-членів ЄС; відбулась офіційна церемонія відкриття Дня Європи у  м. 
Миколаєві; конкурс презентацій країн Євросоюзу «Наше бачення Євробачення» серед команд 
навчальних закладів міста; весь день працював євро-арт майданчик на Соборній площі. 
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- 16 вересня 2017 року місто яскраво відсвяткувало свій День народження. Для 
організації та проведення масштабних заходів, які тривали весь день, були залучені, крім 
бюджетних коштів також і позабюджетні. До оформлення виставкового містечка на Соборній 
площі долучились районні адміністрації, департаменти, управління та відділи виконкому 
Миколаївської міської ради. Живий концерт, в якому прийняли участь усі провідні творчі 
колективи міста надав поштовх розвитку культури Миколаєва.  

 

   
 

   
 
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.  
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 У листопаді 2017 року управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини 

було започатковано почесну відзнаку в галузі культура "Зірка культури"(м. Миколаїв). До дня 
працівників культури почесну відзнаку отримали три особи:   
 за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва м. Миколаєва, непересічний 
талант та досягнення високих творчих результатів: 
  - Алексєєв Володимир В’ячеславович, завідувач відділу музичного мистецтва естради 
Миколаївського державного вищого музичного училища, президент Миколаївської обласної 
громадської організації «Миколаївський ДЖАЗ-Клуб»; 
   - Виноградов Олександр Юрійович, хореограф-постановник, керівник танцювально-
спортивного клубу «SLICE»; 
   - Губська Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею. 
 

    



14 

 

 
 
 

У 2017 році Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» відсвяткував своє 60-
річчя. Було започатковано Відкритий фестиваль-конкурс талантів «Молодіжний STARt», 
проведено І Відкритий театральний фестиваль «Острови», у конкурсній програмі якого взяли 
участь аматорські театральні колективи з різних міст України. 

 
 

   

 
 

 Палац урочистих подій відзначив свій Золотий ювілей. У травні відбувся тематичний 
вечір «50 років сімейних традицій». У минулому році запрацювала послуга «Шлюб за добу», 
якою скористалися неділька сотень містян. 
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У вересні 2017 року відбулась виставка робіт українських художників «Золотий Буг» за 

підсумками пленеру в місті Миколаєві. Під час відкриття виставки пройшло нагородження 
фіналістів міського конкурсу образотворчого мистецтва «Моя неосяжна Україна» - арт-проекту 
«Пейзажі рідного міста» серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів.  

 

   

 
 

Яскравою подією культурного життя міста стали 2 ювілейних заходи: виставці місцевих 
видавництв "Миколаївська книга" виповнилось 15 років, Миколаївським міським екологічним 
читанням «Збережемо для нащадків» виповнилось 10 років. 

Бібліотеці-філіалу № 10 Централізованої бібліотечної системи для дорослих рішенням 
Миколаївської міської ради присвоєно ім'я Почесного громадянина м. Миколаєва В.І.Крісенка. З 
нагоди присвоєння імені та святкування 60-річчя заснування закладу у вересні 2017 року 
відбулась урочиста подія відкриття бібліотеки в оновленому після капітального ремонту 
приміщенні. 

 

      
 
У 2017 році міські заклади культури долучилися до реалізації проекту згуртування 

громади "Миколаїв - ми коло!" Міжнародної організації з міграції за фінансової підтримки 
Європейського союзу. Централізованою бібліотечною системою для дорослих м. Миколаєва, 
Дитячою художньою школою м. Миколаєва, Тернівським та Кульбакінським будинками 
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культури було проведено 47 заходів навчального, інформаційно-просвітницього, громадського 
та культурно-дозвіллєвого характеру. 

 

   

   
 
У 2017 році після капітальних ремонтів відбулись презентації модельних бібліотек-філій 

№ 2 та № 4 Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка.  
 

 
 

 17 травня 2017 року пройшла унікальна виставка робіт викладачів та учнів Миколаївської 
дитячої художньої школи з нагоди 45 річчя від дня створення. У листопаді своє 50-річчя з дня 
заснування відсвяткувала Дитяча музична школа № 3. 
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Найкращий в Україні Миколаївський зоопарк - одна з найбільших установ міста, 

колекція тварин якої налічує понад 6 тисяч тварин. Колектив зоопарку продовжує роботу з 
розпліднення рідкісних тварин, поповнення колекції, зміцнення міжнародних зв’язків. Так, 
протягом 2017 р. отримано потомство від рідкісних тварин: орлана білохвостого, ари 
гібридного, каракала, ворона рогатого кафрського, білого ведмедя, тигра, рисі. У зоопарку у 
2017 році до Дня міста відкрито вольєр для черепах, а 29 вересня усі бажаючі могли 
насолодитися акцією "Ніч у зоопарку", яка стала для Миколаєва традиційною.  

 

 

У дитячому містечку "Казка" яскравою подією 2017 року стало відкриття на території 
Дитячого містечка «Казка» зменшеної копії Ейфелевої вежі, яку подарувала Торгівельна Марка 
Малицького.  

 

  
 
У минулому році було проведено загальноміський захід на території пам’ятки археології 

«Дикий Сад», на якому були презентовані результати досліджень цієї пам’ятки за всі 90 років з 
часу їх початку. 
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На виконання Закону щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури 

та конкурсної процедури призначення керівників організовано та успішно проведено 
конкурсний добір керівників 3-х комунальних закладів м. Миколаєва, які підпорядковані 
управлінню. 

У галузі "Культура" дійсно працюють досвідчені професіонали, про це свідчать багато 
чисельні нагороди наших працівників культури, а також їх вихованців.  
  Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» Максимчук 
Вікторії Анатоліївні, керівнику народного хору «Зоряниця» міського палацу культури 
«Молодіжний» та Твердій Тетяні Василівні, директору Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. 
Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих. 

 
Тетяна Тверда                          Вікторія Максимчук 

      
 


