
ЗВІТ 
щодо виконання заходів Комплексної цільової програми 

розвитку культури м. Бердичева на 2017 рік 

Згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 07.12.2016 
№ 206 «Про затвердження  Комплексної цільової програми 
розвитку культури м. Бердичева на  2017 рік» зі змінами у 2017 
році забезпечено повноцінне функціонування галузі, впроваджено 
заходи, спрямовані на збереження традицій і примноження 

культурного надбання, розвиток української культури та 
самобутності національних меншин Бердичева, утвердження 
державності, духовності, гармонійного розвитку особистості в 
умовах євроінтеграції.  

Відповідно до законодавства України, з метою координації 

діяльності закладів культури, належного проведення 

загальноміських заходів, згідно з рішенням міської ради 04.01.2017 

розпочав свою діяльність відділ культури виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради, який є головним розпорядником 

коштів зі статей міського бюджету «Інші культурно-освітні заклади 

та заходи» та «Інші видатки». 

Зокрема, відповідно до рішень міської ради фінансування 

Комплексної цільової програми розвитку культури м. Бердичева у  

2017 році склало 27 563 700 грн., фінансування загальноміських 

заходів -  896 397 грн.  

На відзначення знаменних та пам'ятних дат державного та 

місцевого значення в місті у 2017 році проведено  302 

загальноміських масових заходи, спрямованих на національно-

патріотичне виховання, вшанування Героїв, поглиблення знань з 

історії України, створення пізнавального дозвілля бердичівлян, 

відзначення професійних свят тощо. 

Слід відмітити Церемонію відзначення перемог, досягнень, 

здобутків бердичівлян «З любов’ю до Бердичева», загальноміські 

заходи до Дня  визволення міста Бердичева, Дня Соборності 

України, Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня народження 

Т.Г.Шевченка, 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи, Дня 

Перемоги,  Дня вишиванки та Дня Європи, Дня захисту дітей, Дня 

Державного Прапора та Дня незалежності України, Дня 

Конституції України, Дня партизанської слави, Дня вшанування 

пам’яті жертв Голокосту, Дня захисника України, Дня Гідності та 

Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів та ін. 

Традиційно масовими були заходи міжнародного рівня: 

- ХІХ Міжнародний турнір з боксу серед молоді класу «А»  

на призи братів Кличків; 

-  ХХІV Міжнародні змагання зі стрибків у висоту «XIV 

Меморіал Віталія Лонського»; 



- День міста Бердичева, День молоді України, ХVІІІ Дні 

польської культури у м.Бердичеві;  

- Свято Коронації Матері Божої Бердичівської. 

 Вперше проведено: фестиваль «Французька весна у 

Бердичеві», обласний конкурс духовної музики «Аве Марія». 

Протягом грудня у міському Палаці культури імені Олексія 

Шабельника відбувались традиційні новорічно-різдвяні заходи для 

учнів загальноосвітніх шкіл міста та дітей пільгових категорій. 

Одним з найважливіших напрямків у діяльності міського 

Палацу культури імені Шабельника  О.А. є створення умов для 

змістовного дозвілля та залучення населення до художньої 

творчості. Робота студій та колективів спрямована охоплення 

різних категорії населення як за віком, так і за інтересами. На базі 

закладу діє 33 клубних формування, з них 14 - для дітей та 

підлітків, 12 – носять почесне звання «Народний аматорський» та 

«Зразковий аматорський».  Минулого року аматори брали участь в 

обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах і фестивалях 

мистецтв, де здобули: 1 Гран-прі, 21 перше місце, 17 других місць 

на обласних, Всеукраїнських та міжнародних мистецьких 

конкурсах і фестивалях. 

Поліпшено матеріально-технічну базу закладу: витрачено                

1 902 797 грн. (загальний фонд): придбано сценічне взуття –   

54 650 грн, сценічний одяг - 245 350 грн., комп’ютерну техніку –                          

17 920 грн., металопластикові вікна – 48 518 грн., матеріали для 

ремонту музичної студії – 100 000 грн. та інші господарчі товари. 

За кошти спеціального фонду придбано спеціалізовані лампи для 

освітлення сцени –  10 176 грн. Використано 269 301 грн. 

благодійних коштів: придбано одяг сцени - 174 370 грн.,  

комп’ютерну та побутову техніку.  

За рахунок коштів фонду розвитку міста здійснено 

капітальний ремонт санвузлів – 271 839 грн., придбано меблі, 

техніку та обладнання для музичної студії вартістю 729 916 грн.  

За рахунок коштів, що надійшли з обласного бюджету 

(субвенція), придбано спеціалізовану комп’ютерну техніку для 

музичної студії, Led-табло, інші технічні засоби. Витрачено                

643 356 грн. (субвенційні кошти) та 19 310 грн. (кошти міського 

бюджету). 

На оплату праці з нарахуваннями 80 працівників установи 

витрачено 4 502 009 грн., в т.ч.: 

- із загального фонду – 4 063 211 грн. 

- зі спеціального – 438 798 грн. 

За минулий рік на оплату комунальних послуг МПК витрачено 

1 468  808 грн. 



Протягом 2017 року тривали ремонтно-реставраційні роботи з 

відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії) 

по вул. Європейській, 21 задля збереження пам’ятки архітектури та 

історії, а також кращих мистецьких традицій міста. 

 За 2017 рік по об’єкту сплачено 10 541583 грн. в тому числі: 

- 7 068451 грн. - державний фонд регіонального розвитку; 

- 903025 грн. – субвенція;  

- 2 570107 грн. – кошти міського бюджету.  

Всього станом на 01.01.2018 витрачено 31 183232 грн., в 

тому числі:  

- 19 251358 грн. – державний фонд регіонального 

розвитку (61,7%) 

- 1 903025 грн.  - субвенція (6,1%) 

- 10 028849 грн. –міський бюджет (32,2%). 

На сучасному рівні організовано діяльність міської 

централізованої бібліотечної системи. Тут впроваджуються нові 

форми та методи роботи щодо розвитку бібліотек як осередків 

активності: проводяться тренінги з основ комп’ютерної 

грамотності, ведеться робота з внутрішньо переміщеними особами, 

працюють клуби для осіб різного віку та інтересів,  молодіжний 

центр «М-Формація», який діє за напрямками: неформальна освіта, 

громадянська освіта, культурно-мистецькі студії, проектно-

грандова діяльність, комунікативна, англомовна, реалізується 

проект «Школа екскурсоводів» тощо. За рік на базі центру 

проведено більше 700 заходів. За проект «М-ФОРМАЦІЯ» бібліотека 

отримала відзнаку Української бібліотечної асоціації. Клуб 

«Гармонія» є переможцем першого  Загальноукраїнського конкурсу 

у сфері освіти для дорослих. Крім того, бібліотеку визнано кращою 

міською бібліотекою в області. Вона є переможцем грантів «Крим 

SOS», Міжнародної організації з міграції та інших.  

Гордістю міста є створений на базі бібліотеки для дітей музей 

єврейства, який за рік відвідало 3 409 осіб. 

Протягом звітного періоду проведено роботи з капітального 

ремонту приміщення Центральної бібліотеки, придбано меблі, 

оформлено інтер’єр для роботи молодіжного центру   «М-формація», 

встановлено охоронну сигналізацію, придбано технічні засоби 

тощо.    

На утримання установи використано 3 740 596 грн. в тому 

числі із: 

- загального фонду – 3 502 644 грн.; 

- спеціального фонду 237 952 грн., у т.ч.  

- (платні послуги) – 38 164 грн.; 

- (благодійна допомога) – 52 957 грн.; 



- (фонд розвитку)   - 146 831 грн. 

Із них видатки на:   

- на оплату праці з нарахуваннями – 2 966 685 грн.; 

- комунальні послуги – 325 265 грн.; 

- поповнення матеріально-технічної бази – 105 228 грн.; 

- інші видатки та видатки на оплату послуг – 70 818 грн.; 

- господарче утримання  - 91 329 грн.; 

- поповнення бібліотечного фонду – 181 271 грн. 

Загалом книжковий фонд бібліотечної системи становить                 

233 961 примірник, книговидача у минулому році склала 266 597 

примірників, кількість читачів – 16 215, відвідування – 187 767 

осіб. 

Протягом 2017 року музей історії міста Бердичева відвідало 

більше 15 тисяч осіб, проведено 283 екскурсії (впроваджено 4 

екскурсійних маршрути містом), організовано 16 мистецьких 

виставок. Загальний фонд музейних предметів становить більше 10 

тис. одиниць. У музеї працює 15 осіб.  

Здійснено ремонт зали «Спортивна слава Бердичева» та 

туалетної кімнати, придбано стільці. Триває робота зі створення 

нових експозицій в залах «Митці Бердичева», «Історія фізичної 

культури і спорту», «Постаті землі Бердичівської». Проведено 

Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію «Бердичів крізь 

призму століть», присвячену 160-й річниці від дня народження 

Джозефа Конрада.  

На утримання установи  витрачено 1 008 649 грн., у т.ч. на 

оплату праці з нарахуваннями  – 900 817 грн., на оплату 

комунальних послуг – 55 198 грн. 

За бюджетні кошти придбано стільці на загальну суму                     

12 995 грн. на обробку дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень вогнезахисним розчином  витрачено 13 786 грн., на  

перезарядку вогнегасників – 1 120 грн. 

Школи естетичного виховання – гордість нашого міста.  

У Бердичівській музичній школі учні мають змогу навчатись 

на семи відділах: фортепіанному, народному, струнному, духових 

та ударних інструментів, теоретичному, вокальному. Педагогічний 

колектив школи налічує 54 викладачі. Контингент учнів музичної 

школи становить 450 осіб, ще 30 осіб займаються в групі 

самоокупності.   



За участю учнів та викладачів музичної школи створено 

мистецькі  колективи: хор учнів молодших класів та Зразковий хор 

старших класів, духовий оркестр, ансамбль баяністів, естрадно-

симфонічний оркестр, ансамбль акордеоністів, унісон скрипалів, 

струнний квартет. 

Стабільно високі результати вихованці показують на 

конкурсах та фестивалях. У минулому році вони отримали 81 

диплом, з них 58 – на міжнародних і Всеукраїнських конкурсах, 23 

– на обласних. 20 випускників вступили до вищих музичних 

навчальних закладів.  

Музична школа є базовим методичним центром, тут постійно 

проводиться методична робота зонального об’єднання, огляди, 

конкурси, семінари.  

У школі здійснено поточний ремонт приміщення, монтаж 

системи пожежної сигналізації, просочено спеціальним розчином 

дерев’яні перекриття.   

За 2017 рік використано на утримання установи                     

7 296 037 грн. (із загального фонду – 6 890 270 грн., зі спеціального 

–  405 767 грн.), у т.ч.: 

- оплата праці з нарахуваннями – 6 861 457 грн.; 

- комунальні послуги – 241 302 грн.; 

- встановлення та обслуговування протипожежної сигналізації, 

обробка дерев’яних конструкцій даху вогнетривкою рідиною – 

146 400 грн.; 

- поточний ремонт школи – 5 600 грн.; 

- обслуговування будівлі - 13 300 грн.  

   Протягом 2017 року в якості батьківської плати за навчання 

учнів надійшли кошти в сумі 387 590 грн. Данні кошти було 

спрямовано на оплату праці та на часткове утримання установи. 

Щомісячні витрати за навчання одного учня складають                      

1 688,66 грн. Плата за навчання в місяць становить від 80 грн. до 

120 грн.  

У Бердичівській художній школі працює 9 викладачів. 

Контингент учнів - 310 осіб (250 – основна група, 60 – 

госпрозрахункова). Діти здобувають освіту на розвивають свої 

здібності, вивчаючи 5 художньо-мистецьких предметів. У 2017 році 

учні школи здобули перемоги у 2-х Всеукраїнських та 3-х обласних 

конкурсах. 

У 2017 році в школі відремонтовано учбові класи та туалетні 

кімнати, замінено унітази, встановлено новий контейнер для 

сміття.   



На забезпечення діяльності школи за рік з міського бюджету 

використано 1 556 883 грн., (із загального фонду – 1 319 724 грн., 

зі спеціального –  237 159 грн.), у т.ч.:  

–  комунальні послуги - 119 993 грн. 
-  оплата праці з нарахуваннями - 1 386 699  грн.  
Протягом 2017 року в якості батьківської плати за навчання 

учнів надійшли кошти в сумі 210 660 грн. Данні кошти було 

спрямовано на оплату праці та на часткове утримання установи. 

Плата за навчання одного учня складає 110 грн. в місяць, 

Собівартість навчання 473 грн. 

З метою реалізації державної політики у галузі культури, 

збереження традицій, забезпечення проведення культурно-

мистецьких, дозвіллєвих заходів, сприяння реалізації прав 

громадян на доступ до культурних надбань та задоволення 

духовних потреб, підтримки діяльності аматорських колективів і 

виконавців, створення належних умов для здобуття початкової 

мистецької освіти тощо розроблено і затверджено рішенням міської 

ради Комплексну цільову програму розвитку  галузі культури                     

м. Бердичева на  2018 - 2020 роки. 

 

 

Начальник відділу культури   В.В. Кузьменко 


