Річний звіт за 2020 рік по галузі
«Культура та охорона культурної спадщини»
У 2020 році мережа закладів культури міста не зазнавала змін. Зараз
мережа закладів галузі складається з п’яти будинків культури, чотирьох
палаців культури, десяти мистецьких шкіл, двох централізованих
бібліотечних систем 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 та клубної роботи.
В цілому фінансування галузі «Культура» в 2020 році становило двісті
мільйонів сімсот дев’яносто вісім тисяч двісті вісімдесят сім гривень
(200 798,287 тис.грн.), що на 8,0% більше, ніж у в 2019 році та на 1,7%
більше, ніж у 2018 році.
З них:
- загальний фонд – 166 092,283 тис.грн. (82,7%);
- спеціальний фонд – 34 706,004 тис.грн. (17,3%) в т.ч.:
бюджет розвитку – 8 378,517 тис.грн. (4,2%),
власні надходження бюджетних установ – 8 752,312 тис.грн. (4,4%),
кошти, отримані від господарської діяльності – 17 575,175
тис.грн. (8,7%).
З метою забезпечення потреб галузі «Культура» розпорядниками усіх
рівнів освоєно 99% виділених коштів по загальному фонду та 68% по
бюджету розвитку.
За своєю структурою видатки розподілилися наступним чином:
- Заробітна плата з нарахуваннями – 112 375,667 тис.грн. (64,4%);
- Комунальні послуги та енергоносії – 5 970,344 тис. грн. (3,4%);
- Поточне утримання – 10 435,281 тис.грн. (6,0%);
- Фінансова підтримка КУ Миколаївський зоопарк – 37 310,991
тис.грн. (21,4%);
- Бюджет розвитку – 8 378,517 тис. грн. (4,8%), в т.ч.:
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт – 5 870,978 тис.грн.
(3,4%),
придбання – 2 507,539 тис.грн. (1,4%).
Розподіл між основними напрямками діяльності управління
(бюджетними програмами):
- Програма КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» –
36 341,848 тис.грн. (19,8%);

- Програма КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 26
509,081 тис. грн. (14,5%);
- Програма КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» – 63 829,481тис.грн. (34,8%);
- Програма КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва» 47 907,919 тис.грн. (26,2%), в т.ч.:
Миколаївський зоопарк – 37 310,991 тис.грн. (20,4%);
Інші культурно-освітні заклади – 10 596,927 тис.грн. (5,8%).
- Програма КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і
мистецтва» 2 317,059 тис.грн. (1,3%), в т.ч.:
Охорона культурної спадщини – 180,000 тис. грн. (0,1%);
Культурно-мистецькі заходи та виготовлення скульптур – 2 137,059
тис. грн. (1,2%);
- Програма КПКВК 1018110 «Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» – 446,747
тис.грн.(0,2%)
- Програма КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів
культури » – 4 832,726 тис. грн. (2,6%);
- Програма КПКВК 1017340 «Проектування, реставрація та охорона
пам'яток архітектури» – 1 038,251 тис.грн (0,6%)
На поліпшення матеріально-технічної бази за 2020 рік витрачено
2 507,539 грн., (у 2019 році 2 732,688 тис.грн.), з них:
Придбання музичних інструментів – 1372,0 тис.грн.:
- музичні інструменти для Дитячої музичної школи №8 – 20,000
тис.грн
- саксофон для ДМШ №3 – 23,000 тис.грн.
- рояль для ДМШ №2 – 1 329,000 тис.грн
Поповнення бібліотечних фондів – 277,365 тис. грн.;
Придбання кондиціонерів, комп.техніки тощо – 191,676 тис.грн.:
- придбання кондиціонеру для Центральної міської бібліотеки ім.
М.Л.Кропивницького б/ф №21 – 25,000 тис.грн.
- придбання елементів майданчику для розвитку дитини, лавок, урн
для ПК «Молодіжний», – 158,985 тис. грн.
- електролічильника в Міський методичний центр – 7,691 тис.грн
Виготовлення меморіальних дошок -180,000 тис.грн.
(5 меморіальних дошок із скульптурним зображенням: організатора і
першого директора школи гардемаринів (Миколаївського морського ліцею)

В.І. Кондратенка; легенди миколаївської журналістики та талановитого
письменника Б.Л. Арова; народного артиста України В.О. Пасічника;
видатного кораблебудівника, Героя соціалістичної праці, Почесного
громадянина міста Миколаєва І.Й. Винника; заслуженого працівника
культури України Фоміних С.Г.)
Громадський бюджет – 486,499 тис.грн.:
ПроСто-Хаб: перетворення кінолекційного залу Центральної міської
бібліотеки ім.М.Л.Кропивницького на відкритий публічний простір подій –
208,500 тис.грн
«Доступне дозвілля» (Кульбакінський БК)) – 179,000 тис.грн
Хореографічне шоу "Аватар VERSION" – "Природа- це не те, що ми
отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли у позику від
нащадків" (ММПК "Молодіжний") – 80,0 тис.грн
«Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість»
Миколаївський міський палац культури та урочистих подій ) – 18,999
тис.грн
На будівництво установ та закладів культури у 2020 році
витрачено 5 870,978 тис.грн:
- Нове будівництво об’єкту «ALPIN PARK Миколаїв Молодіжний –
єдиний драйв – парк на півдні України!!!», м. Миколаїв, вул. Театральна,1 –
790,899 тис.грн; (Громадський бюджет);
- Капітальний ремонт споруд "Корабель" з басейном та благоустроєм
прилеглої території бюджетної установи «Культурно-ігровий комплекс
«Дитяче містечко «Казка» в м. Миколаєві, в.т.ч. проектно-вишукувальні
роботи та експертиза – 2 664,126 тис.грн;
- Капітальний ремонт Миколаївського міського палацу культури
"Молодіжний" за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 12 – 1 377,702 тис.грн.;
- Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався
Ш.Кобер – дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві
(першочергові протиаварійні роботи) (Коригування) – 1 038,251 тис.грн.
В 2020 році на проведення дослідження пам’ятки археології «Стоянка
Сіверсів Маяк IV» були розподілені кошти в сумі 5,4 тис.грн. Кошти не були
використанні через завелику вартість проведення таких видів робіт.
Упродовж 2020 року закладами культури проведено 1003 заходи
різного спрямування, у яких взяли участь учасники 175 клубних формувань
(23 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:

- Урочиста церемонія нагородження переможців загальноміській
програмі "Городянин року. Людина року";
- VІ міський огляд-конкурс читців "Нас єднає Тарасове слово" в online
форматі;
- Авторський концерт та презентація збірки віршів і пісень «C'est la vie»
композитора, заслуженого діяча мистецтв України, Тетяни Ярової;
- Виставка митця Романа Сущенка (січень 2020) у виставковій залі
Миколаївського міського палацу культури і мистецтв;
- Загальноміське свято зустрічі весни на Соборній "На хвилі весни";
12 вересня 2020 року місто відсвяткувало свій 231-й День народження.
За умов карантинних обмежень цього року День міста пройшов у незвичному
та новому форматі – для городян та гостей міста цілий день працювало радіо
"Соборна площа". У святковому радіоефірі лунали пісні про місто та
авторські твори миколаївських поетів і композиторів.
У цей день на центральній площі міста відбулась презентація нового
арт-об’єкту "Сонячна Пектораль Скіфії" від Дитячої художньої школи 2,5 м.
у діаметрі.
Традиційне святкування Дня Святого Миколая почалось відкриттям
Головної міської ялинки в online форматі. Новорічні свята місто зустріло
прем’єрою телевізійного мюзиклу «Карнавальна ніч», відзнятого на
замовлення Управління з питань культури та охорони культурної спадщини
за участю усіх провідних колективів та митців міста.
Миколаївський міський палац культури "Молодіжний" протягом 2020
року провів низку цікавих заходів:
- Запис та трансляція на телеканалі «Март TV» відео концерту до Дня
пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
«Йде травень крізь хвилини, дні і роки»;
- Урочисте відкриття святкування Дня міста Миколаєва в городищі
Дикий Сад «Живи і квітни знову й на віки!».
- Авто кінотеатр під відкритим небом на площі «Юність» (Бондаренко
Олександр).
Яскравою подією культурного життя міста стали заходи, проведені у
бібліотеках міста: XVIІІ виставка місцевих видавництв «Миколаївська
книга», заходи до 180-річчя від дня народження Марка Лукича
Кропивницького, XІІІ Миколаївські міські екологічні читання «Збережемо
для нащадків», online-презентація книги Ліни Костенко «Скіфська одіссея»
спільно з МАХРДТ.
Провідною подією року стало відзначення 120-річчя заснування
Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького.

У межах святкування було організовано низку соціокультурних
заходів, представлених широкому загалу читачів бібліотеки та інтернетаудиторії, зокрема було проведено:
- книжковий online-челендж «ТОП-120 читацьких уподобань»
- комікс-марафон успішних історій «#Твоя бібліотека поруч»
- урочистий захід «#Твоя Бібліотека поруч 120 років»
- триденний літературно-мистецький фестиваль «KPOPeveningFEST» у
гібридному форматі.
Також було створено:
- мультимедійний проєкт «Бібліотека ім. М.Л. Кропивницького: шлях
довжиною в 120 років» (5 відеосюжетів)
- бібліографічний покажчик «Шлях довжиною 120 років»
- спецвипуск вісника Миколаївської обласної бібліотечної асоціації,
присвячений основним трендам розвитку бібліотеки
Центральна міська бібліотека ім. М.Л.Кропивницького у 2020 році
реалізувала проєкт «ПроСто-Хаб»: перетворення кінолекційного залу
Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького на відкритий
публічний простір подій за міською програмою «Громадський бюджет м.
Миколаєва на 2017-2020 рр.».
Бібліотеки ЦБС для дорослих увійшли до мережі партнерських хабів
«Дія. Цифрова освіта» Міністерства цифрової трансформації України і стали
амбасадорами цифрової грамотності в місцевій громаді.
Протягом року були проведені голосні читання поезій Д. Креміня «Не я
пишу, це мною пише Бог» – загальносистемна акція до Всесвітнього дня
читання вголос; оновлено сайт ЦМБ, відкрито рекреаційну локацію в
ретростилі.
ЦМБ для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко протягом 2020 року
презентувала та реалізувала декілька пілотних проектів. Серед них:
- міжнародний проект: «Інформаційна підтримка ЄС-бібліотекам для
дітей та юнацтва України»;
- проект «Я маю право», (філія № 2 у співпраці з Головним
територіальним управлінням юстиції);
- сімейний проект «Flai Famili», (ЦМБ для дітей);
- сімейний стартап «Розумна дитина – розумна країна», (філія № 4);
- проект «Шоколадна бібліотека», (ЦМБ для дітей спільно з
мануфактурою шоколаду «Данцевъ і синъ»).
У вересні відбулась презентація VI персональної виставки «Тихі
історії» миколаївської фотографині Слави Посєдай (до Міжнародного дня
людей з вадами слуху).

У бібліотеках для дітей було організовано та проведено бібліотечні
рандеву з відомими городянами (Є.Кручиніна, Т.Кремінь, О.Сичьов та ін.).
У 2020 році за міською комплексною програмою «Культура» в межах
підтримки місцевих авторів було придбано 1318 примірників краєзнавчих
видань (36 назв) на суму 277 364, 60 грн.
У Миколаївському зоопарку 23 жовтня до його 120-річчя презентували
новий арт-об’єкт – мурал «До світлих мрій через джунглі подій». Великий за
площею розпис становить 350 квадратних метрів і розташований на площі
біля вольєрів слонів та жираф. Грандіозну роботу по розпису зовнішньої
стіни, було реалізовано командою викладачів та учнів старших класів дитячої
художньої школи. 10 листопада 2020 року у Миколаївському зоопарку
відбулося урочисте закладення капсули з нагоди початку робіт з нового
будівництва літніх вольєрів «Острів звірів».
У дитячому містечку "Казка" за допомогою Головного управління
ДСНС України у Миколаївській області було відкрито новий арт-об’єкт
«Пожежна машина» у містечку та завершено роботи по об’єкту «Капітальний
ремонт споруди «Корабель» з басейном».
У листопаді 2020 року до дня працівників культури почесну відзнаку
"Зірка культури" (м. Миколаїв) отримали: В’ячеслав Латко – диригент
естрадно-симфонічного оркестру Миколаївської обласної філармонії; Андрій
Криворучко, директор Дитячої музичної школи № 8; Владислав Коршунов,
артист оркестру міського палацу культури і урочистих подій; Ігор Белічко,
керівник народного ансамблю танцю "Юність Прибужжя"; Сергій
Мельников, режисер Миколаївського міського палацу культури
«Молодіжний».

