
 

 

ЗВІТ 

щодо виконання заходів Комплексної цільової програми 
розвитку культури м. Бердичева у 2018 році 

 

У 2018 році забезпечено повноцінне функціонування галузі 
культури міста Бердичева. Реалізовано заходи, спрямовані на 
поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури,  
збереження традицій і примноження мистецького надбання, 

розвиток української культури та самобутності національних 
меншин міста, утвердження державності, духовності, гармонійного 
розвитку особистості.  

Відділ культури виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради, відповідно до законодавства України, здійснює координацію 

діяльності та контроль за ефективним використанням бюджетних 

коштів підвідомчими установами, сприяє належному проведенню 

загальноміських заходів, є головним розпорядником коштів зі 

статей міського бюджету: «Інші заклади та заходи в галузі культури 

та мистецтва» та «Інша діяльність в сфері державного управління». 

Відповідно до рішень Бердичівської міської ради 

фінансування Комплексної цільової програми розвитку галузі 

культури м. Бердичева у  2018 році склало 25497525,00 грн., у т.ч. 

фінансування загальноміських заходів -  706936,80 грн.  

У 2018 році на відзначення знаменних і пам'ятних дат 

державного та місцевого значення в місті проведено  майже триста 

загальноміських масових заходів, спрямованих на національно-

патріотичне виховання, вшанування Героїв, поглиблення знань з 

історії України, створення пізнавального дозвілля бердичівлян, 

відзначення професійних свят тощо. 

Традиційно масовими були загальноміські заходи до Дня  

визволення міста Бердичева від нацистських окупантів, Дня 

Соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня 

народження Т.Г.Шевченка, 32-ї річниці Чорнобильської 

катастрофи, Дня примирення та Дня Перемоги, Дня вишиванки та 

Дня Європи, Дня захисту дітей, Дня Державного Прапора та Дня 

незалежності України, Дня Конституції України, Дня вшанування 

пам’яті жертв Голокосту в м.Бердичеві, Дня захисника України, 

Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів та ін. 

Слід відмітити заходи міжнародного рівня: 

-  ХХV Міжнародні змагання зі стрибків у висоту «XV 

Меморіал Віталія Лонського»; 

- День міста Бердичева, День молоді України, ХІX Дні 

польської культури у м.Бердичеві;  



- Свято Коронації Матері Божої Бердичівської. 

-     Фестиваль «Французька весна у Бердичеві». 

Юним бердичівлянам запам’ятались розважально-пізнавальні 

новорічно-різдвяні заходи, які відбулись у Палаці культури, та 

весняно-літні розваги, які організовувались щонеділі на площі 

Центральній. 

 

Одним з найважливіших напрямків у діяльності міського 

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

творчого розвитку та самореалізації, змістовного дозвілля та 

залучення населення до художньої творчості, максимального 

наближення участі громадян у культурному житті міста тощо. 

Робота студій і колективів спрямована на охоплення різних 

категорій населення як за віком, так і за інтересами. На базі 

закладу діє 35 клубних формувань, з них 15 - для дітей та підлітків, 

12 – носять почесне звання народний та зразковий.  

Структура закладу: 

- адміністративно-управлінський персонал;  
- відділ бухгалтерського обліку та звітності;  
- радіотехнічний відділ;  
- електроосвітлювальний відділ; 
- методичний відділ;                                                                                

- театральний відділ; 

- відділ культурно-освітньої роботи та організації дозвілля; 
- творчий персонал;                                                                                        
- господарсько-обслуговуючий та інший персонал.  

Минулого року аматори МПК брали участь в обласних, 

Всеукраїнських, міжнародних конкурсах і фестивалях мистецтв, де 

здобули: Гран-прі, 21 - перше місце, 17 - других місць. 

У 2018 році матеріально-технічну базу закладу поліпшено на                

1135 678 грн. Зокрема: 

- загальний фонд - 780190,00 грн. Придбано сценічне взуття 
та одяг - 115150,50 грн, комп’ютерну техніку, комплектуючі та 

багатофункціональний пристрій – 18173,24 грн., металопластикові 
вікна – 52202,00 грн., меблі та жалюзі - 248256,80 грн., 
електротовари – 17425,76 грн., протипожежні засоби – 89320,00 
грн., будівельні матеріали – 34583,24 грн., декорації – 13680,00 
грн., ялинкові прикраси – 15646,00 грн., інші господарчі товари. 
Крім того, вдосконалено (дообладнано) систему 

відеоспостереження) - 14023,00 грн.;  
- спеціальний фонд – 66225,83 грн. Придбано сценічний     

одяг - 2894,74 грн., комп’ютерну техніку та комплектуючі – 

24246,00 грн., банери – 29102,59 грн., афіші та друковану 

продукцію – 4736,00 грн., декорації – 3330,00 грн. 



За рахунок коштів фонду розвитку міста здійснено 

капітальний ремонт частини покрівлі міського Палацу культури – 

484200 грн.  

На оплату праці з нарахуваннями для 103 працівників 

установи витрачено 6432750 грн., в т.ч.: 

- із загального фонду – 6143986 грн.; 

- зі спеціального – 288763 грн. 

За минулий рік на оплату комунальних послуг МПК витрачено 

1708956 грн. 

14 січня 2018 року відбулось відкриття Бердичівського 
музично-драматичного театру на Європейській, який є 
структурним підрозділом Палацу культури. За рік роботи у театрі 

проведено 18 заходів за участю кращих театральних колективів 
країни. Іх відвідало майже 8 тис. глядачів. Театральний колектив 

МПК здійснив постановку вистави «Фріда» за однойменним 
романом Марини Гримич. 

 

У минулому році тривала робота з ребрендінгу міської 

централізованої бібліотечної системи. Тут впроваджуються нові 

послуги, 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» діє за напрямками: неформальна освіта, 

громадянська освіта, культурно-мистецькі студії, проектно-

грандова діяльність, комунікативна, англомовна тощо. За рік на 

базі центру проведено майже сімсот заходів. За проект «М-

ФОРМАЦІЯ» бібліотека отримала відзнаку Української бібліотечної 

асоціації. Вона є переможцем грантів «Крим SOS», Міжнародної 

організації з міграції та інших. Клуб «Гармонія» - переможець 

Загальноукраїнського конкурсу у сфері освіти для дорослих.  

Активно діє створений на базі бібліотеки для дітей музей 

єврейства, який за минулий рік відвідало 3 542 осіб. 

На утримання міської централізованої бібліотечної системи 

використано 4 280 524 грн. в тому числі із: 

- загального фонду – 4084815 грн.; 

- спеціального фонду - 195709 грн., у т.ч.: 

- платні послуги – 35346  грн.; 

- благодійна допомога – 65363  грн.; 

- фонд розвитку   - 95000 грн. 

Із них видатки на:   

- оплату праці з нарахуваннями – 3302931 грн.; 

- комунальні послуги – 477648  грн.; 



- поповнення матеріально-технічної бази – 97997  грн. 

(придбано 7 принтерів – 26385,00 грн., 2 ноутбуки – 11890,00 грн., 

проектор – 5950,00 грн., сканер – 4950,00 грн., меблі – 30767 грн., 

жалюзі - 18055,00 грн.); 

- інші видатки та видатки на оплату послуг – 95458  грн.; 

- господарче утримання  - 174520  грн.; 

 -       поповнення бібліотечного фонду – 131970 грн. 

На кінець року книжковий фонд бібліотечної системи склав 

229,8 тис. примірників, книговидача – 204,8 тис. примірників, 

кількість читачів – 14,7 тис. осіб, відвідування – 168,5тис. осіб. 

Музей історії міста Бердичева є осередком збереження 

пам’яті історії. Фонд закладу налічує більше 10 тисяч одиниць 
музейних предметів. У музеї працює 15 осіб. У 2018 році заклад 
відвідало більше 15 тисяч осіб, проведено 275 екскурсії, 
організовано 13 мистецьких виставок. У музеї створено експозицію 
«Не затихає рани біль …», присвячену пам’яті загиблим під час АТО 

воїнів-бердичівлян, оновлено 2 вітрини в залі «Історія спорту 
Бердичева», відремонтовано музейний експонат «Жорна», 
виготовлено та встановлено експозиційний стенд – «Досягнення 
вихованців школи Лонського В.О. на міжнародній арені». На 
утримання установи  витрачено 1111373 грн., у т.ч. на оплату 
праці працівників з нарахуваннями  – 1006 856 грн., на оплату 

комунальних послуг – 80035 грн. На поліпшення матеріально-
технічної бази використано 15853 грн. Придбано: мобільні носії 
інформації - 2780 грн., системний блок - 5780 грн. канцелярські 
товари - 2337 грн., вогнегасники – 3000 грн., здійснено передплату 
періодичних видань на суму 1957 грн. 

Бердичівські школи естетичного виховання є одними з 

найкращих мистецько-освітніх закладів Житомирської області.  

 

У музичній школі учні навчаються на семи відділах: 

фортепіанному, струнно-смичковому, народному, струнно-

народному, духових та ударних інструментів, теоретичному, 

вокальному. На даний час сформовано висококваліфікований 

викладацький колектив (50 осіб). 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, 

народний ансамбль викладачів.  

Стабільно високі результати вихованці школи показують на 

конкурсах та фестивалях. У минулому році вони отримали 

94 дипломи за перемогу, з них 63 – на міжнародних і 



Всеукраїнських конкурсах, 31 – на обласних. 19 випускників 

вступили до вищих музичних навчальних закладів.  

Музична школа є базовим методичним центром, тут постійно 

проводиться огляди, конкурси, семінари обласного значення.  

За 2018 рік на утримання закладу використано 

установи 8164200 грн. (із загального фонду – 7703400 грн., зі 

спеціального –  460800 грн., ), у т.ч.: 

- оплата праці з нарахуваннями – 7755000 грн.; 

- комунальні послуги – 386300 грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки – 22900 грн. 

   Протягом 2018 року в якості батьківської плати за навчання 

учнів надійшли кошти в сумі 445 015 грн. Данні кошти було 

спрямовано на оплату праці працівників та частково на утримання 

установи. Щомісячні витрати за навчання одного учня склали 

1430,50 грн., тоді як батьківська плата становила від 80 грн. до 

120 грн. (з вересня 2018 року -  від 120 до 180 грн.) 

 

У художній школі діти здобувають освіту на розвивають свої 

здібності, вивчаючи 5 художньо-мистецьких предметів: малюнок, 

живопис, композиція, історія мистецтва, скульптура. Тут працюють 

9 талановитих досвідчених викладачів. Навчальні програми 

розраховані на 5 років. У школі діє 16 основних класів, де 

навчається 250 учнів, ще 60 учнів навчається в госпрозрахункових 

групах. Наповнюваність груп - 10-15 учнів.  

У 2018 році учні школи здобули перемоги у Всеукраїнському 

та 2-х обласних конкурсах. На забезпечення діяльності школи за 

рік з міського бюджету використано 1530172 грн., (із загального 

фонду – 1466194 грн., зі спеціального –  63978 грн.), у т.ч.:  

- комунальні послуги - 141137 грн.; 
- оплата праці з нарахуваннями - 1290268  грн.  

Протягом 2018 року в якості батьківської плати за навчання 

учнів надійшли кошти в сумі 343110 грн. Батьківська плата за 

навчання одного учня складає 150 грн. в місяць, тоді як 

собівартість навчання - 470,28 грн. Данні кошти було спрямовано 

на оплату праці та, частково, на утримання установи. 

У 2018 році  в  школі  замінено тепловий лічильник -                       

46369,00 грн. , придбано комп’ютерну техніку – 17609,00 грн. та 

ноутбук – 8300,00 грн., 10 сучасних мольбертів – 8150,00 грн., 

встановлено пожежну сигналізацію – 22982,00 грн.   

Згідно з рішенням виконавчого комітету від плати за 

навчання у школах естетичного виховання звільнені діти з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих учасників 



АТО. 50% оплату встановлено для дітей, батьки яких мають статус 

учасників бойових дій. 

Відповідно до Комплексної цільової програми розвитку галузі 

культури м. Бердичева на  2018 - 2020 роки реалізацію заходів, 

спрямованих на збереження, розвиток, модернізацію мережі 

закладів культури, поліпшення їх матеріально-технічної бази, 

підвищення якості та урізноманітнення культурних послуг і 

компетенцій, створення належних умов для діяльності аматорських 

колективів, буде продовжено у 2019 році. 

Діяльність відділу культури виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради та закладів культури міста Бердичева 

відповідно до чинного законодавства України оприлюднюється у 

мережі Інтернет. 

 

 

 

Міський голова    В.К. Мазур 



 

 


