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1. Вступ  
 
Резонуючи із загальнодержавним вектором поліпшення 

якісних та кількісних показників культурного продукту, 
усвідомлюючи важливість розвитку української культури та 
мистецтва, які є основою нашої національної ідентичності, 
інструментом згуртування нації та популяризації України на 
міжнародній арені, задля сприяння розвитку потенціалу 
особистості та суспільства в цілому галузь культури міста 
Бердичева знаходиться у пошуку нових дієвих методів та форм 
роботи, впровадження заходів, спрямованих на збереження 
традицій і примноження культурного надбання, утвердження 
державності, духовності, гармонійного розвитку особистості, 
популяризацію кращих мистецьких творів, розвиток культури 
української нації та самобутності національних меншин 
Бердичева. Ця спрямованість вимагає послідовних комплексних 
дій щодо розвитку, модернізації, осучаснення роботи закладів 
культури.  

У 2019 році діяльність закладів культури було спрямовано 
на виконання державної політики в сфері культури, пошук та 
розробку нових форм організації культурно-дозвільної діяльності, 
підвищення професійного рівня колективів художньої творчості, 
збереження колориту та традицій міста, популяризацію свят та 
обрядів, розвиток народної творчості, залучення різних вікових 
категорій населення до активної соціальної, мистецької, 
громадянської діяльності, примноження культурних цінностей, 
задоволення духовних потреб населення, підтримку талановитої 
молоді, зміцнення та розширення культурно-мистецьких зав’язків, 
поліпшення матеріально-технічної бази закладів, підвищення їх 
енергоефективності тощо. 

Інформацію про  галузь культури та мистецькі заклади 
Бердичева розміщено на офіційному Інтернет-порталі 
Бердичівської міської ради: berdychev.com.ua, активно працюють 
й відповідні сторінки у соціальних мережах, висвітлюючи 
діяльність колективів, розміщуючи анонси та звіти про роботу 
тощо. 

У місті створено сприятливі умови для утвердження 
української мови в суспільному житті, для творчого, 
інтелектуального і духовного розвитку бердичівлян. 

Протягом року аматорські колективи міста, учні 
мистецьких шкіл здобували перемоги на обласних, Всеукраїнських 
та міжнародних фестивалях, оглядах, конкурсах. На належному 



  

рівні відзначалися державні та професійні свята, проходили 
загальноміські заходи з нагоди пам’ятних дат країни та міста, 
організовуються заходи міжнародних рівнів.  

Діяльність і напрямки роботи закладів продиктована 
викликами часу. З метою створення умов як для розвитку галузі 
загалом, так і для культурного самовираження кожного з 
мешканців громади визначаються стратегічні напрямки розвитку 
галузі.   



  

 
 
2. Основні напрямки діяльності галузі культури 

міста Бердичева 
 
Основними стратегічними напрямки роботи закладів 

культури Бердичева у 2019 році  були:  
- подальший розвиток галузі культури; 
- створення умов для творчої активності бердичівлян, у 

т.ч. об’єктів громадського простору ; 
-  формування нового громадянського суспільства 

європейського рівня; 
- піднесення у жителів міста національної ідентичності; 
- збереження культурно-мистецького надбання 

українського народу, автентичності та самобутніх традицій 
Бердичева;   

- організація змістовного дозвілля та відпочинку різних 
категорій бердичівлян;  

- подальший розвиток народної творчості, залучення 
молоді до активної участі у творчому житті міста;  

- підтримка інновацій, нових знань, креативних індустрій 
у сфері культури, що відповідають  викликам ХХІ століття; 

- посилення ролі культури в соціально-економічному 
розвитку міста і держави;  сприяння розвитку творчої економіки, 
інноваційної політики та активної участі громадськості в побудові 
сучасної, демократичної, європейської держави; 

- координування  зусиль у поширенні інформації про 
сферу культури сучасного Бердичева і України; розвиток 
культурних зв'язків з країнами ЄС.   

 



  

 
3. Культурно-просвітницька робота.  
    Основні загальноміські заходи 
 
На відзначення знаменних та пам'ятних дат державного 

та місцевого значення в місті у  2019  році організовано та 
проведено  більше 300 загальноміських масовий заходів, 
спрямованих  на національно-патріотичне  виховання, 
вшанування Героїв, поглиблення знань з історії України, 
створення креативного, пізнавального, змістовного дозвілля 
бердичівлян, відзначення професійних свят тощо. 

На високому мистецько-патріотичному рівні проведено 
Церемонію відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян 
«Гордість Бердичева», загальноміські заходи до Дня визволення 
міста Бердичева від нацистських загарбників, Дня Соборності 
України, Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту, Дня пам’яті 
Героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня народження Т.Г. 
Шевченка, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, Дня матері, 
Дня вишиванки та Дня Європи, Дня захисту дітей, Дня 
Конституції,  Дня Державного Прапора, Дня незалежності 
України, Міжнародного дня миру, Дня партизанської слави, Дня 
захисника України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв 
голодоморів, Дня Збройних Сил України та ін.  

Традиційно масовими були заходи міжнародного рівня: 
День міста Бердичева, ХХ Днів польської культури, ХХVI 
Міжнародні змагання зі стрибків у висоту «ХVI Меморіал В.О. 
Лонського», Свято Коронації Матері Божої Бердичівської.  

У рамках відзначення Дня міста відбувся Міжнародний 
фотоконкурс «Бердичівський фото вернісаж – 2019». Для участі в 
конкурсі було представлено більше двох сотень робіт від учасників 
з України, Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю.  

Слід особливо відзначити дворічну плідну співпрацю 
міської влади з Фондом «Меморіал убитим євреям Європи» в 
рамках проекту «Захистимо пам'ять», яка увінчалась 
встановленням постійно діючої експозиції під відкритим небом. 
Відкриття виставки - вшанування пам’яті жертв Голокосту 
відбулось за участю високоповажних гостей: Надзвичайного та 
Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні, Надзвичайного та 
Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччини в 
Україні, представників посольств, дипломатичних місій, 
міжнародних організацій. 

Протягом року в Бердичеві відбувались заходи в рамках 
Міжнародного фестивалю «Balzak Fest»: тематичні вечори у 



  

закладах освіти та культури, конкурс та виставка малюнків 
за творами Бальзака, презентація коміксу «Батечко Горіо», показ 
кінострічок за мотивами творів Бальзака, міжнародна науково-
практична конференція «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, 
Україна», Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція 
«Бердичів як феномен розвитку європейської культури та ін. 

Традиційно в грудні-січні у міському Палаці культури 
імені Шабельника О.А. відбувались масові новорічно-різдвяні 
заходи для дітей, підлітків, молоді.   

Відповідно до рішень міської ради фінансування Комплексної 

цільової програми розвитку культури м. Бердичева у  2019 році 

склало 30 855,1 тис. грн., фінансування загальноміських заходів -  

736,5 тис. грн.  



  

 
 
4. Заклади культури міста Бердичева   
Міською владою забезпечено повноцінне функціонування 

та умови для розвитку усіх закладів культури, аматорських 
колективів, мистецьких груп та  об’єднань, мистецьких шкіл.  

 
 
 
4.1. Міський Палац культури імені О.А. Шабельника 
 

Директор - Петрівська Олена Володимирівна 
Адреса: 13300, Житомирська область, пл.Мистецька,1  
Телефон (04143) 4-11-80 
е-mail: petrivska68@gmail.com 
Офіційний сайт закладу: http://mpk-berdychiv.com.ua 
Відкриття Палацу відбулось 15.02.1986 

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. 

Одним з найважливіших напрямків у діяльності міського 
Палацу культури імені Шабельника  О.А. є залучення населення до 
художньої творчості. На базі закладу діє 32 клубних формування, з 
них 14 - для дітей та підлітків, 12 – носять почесне звання 
«Народний аматорський» та «Зразковий аматорський», а також 
діють любительські об’єднання «Молодіжний театр-студія», 
просвітницький проект «Школа національного мислення»,  
«Родинний клубу бігу», фото школа любительського об’єднання 
«Бердичівська фотографічна фундація». Робота студій та 
колективів аматорів народної творчості представлена таким 
чином, щоб охопити різні категорії населення як за віком так і за 
інтересами. Саме тому всі вони працюють у різноманітних 
жанрах: вокально-хоровому, хореографічному, цирковому,  
драматичному та ін. 

У міському Палаці культури імені Шабельника О.А. 
створено умови для розвитку аматорського музичного, 
хореографічного, театрального та фотомистецтва, народної 
творчості, змістовного культурного дозвілля населення. На базі 
Палацу проводились фестивалі, свята, конкурси, концерти, заходи 

http://mpk-berdychiv.com.ua/


  

для різних вікових категорій, тематичні вечори, вистави і 
концерти професійних та аматорських колективів.  

Народною аматорською музичною студією «ЧАС» МПК 
імені Шабельника О.А. започатковано Всеукраїнський фестиваль-
конкурс авторської пісні та вокального мистецтва «Музика мого 
серця». Керівник студії Ігнатенко С.І. отримав звання  Заслужений 
працівник культури України. 

Театральний відділ МПК активно працює над своїм 
репертуаром. На базі Музично-драматичного театру на 
Європейській в 2019 році відбулися дві прем’єри: «Чоловік з 
Рангуна» та  «Фріда» (на прохання глядачів цю виставу було 
повторено 5 разів). 

За рік роботи колектив театру отримав відзнаки: фіналіст 
Міжнародного будівельного конкурсу «Європейська нагорода» за 
реконструкцію музично-драматичного театру; нагорода ІІІ 
фестивалю Українського аматорського театру за виставу «Чоловік 
з Рангуна», переможець у номінації «Відкриття фестивалю» ХІ 
Міжнародного театрального відкритого фестивалю «Хомо люденс» 
(Людина, яка грає). 

Про високий рівень виконавської майстерності аматорів 
МПК свідчать численні творчі здобутки: 

- Народний аматорський ансамбль пісні і танцю 
«Зорецвіт» отримав Гран-прі та перше місце на Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі сольних виконавців, виконавців малих форм 
та творчих колективів, інструментального, вокального та 
хореографічного мистецтва «Перлина Закарпаття»; 

- Чоловіча вокальна формація «La forza» посіла друге місце 
на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокального, хорового співу 
та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти»; 

- Народна аматорська естрадно-циркова студія «Диваки» 
здобула 7 перших місць та 4 – других; 

- Народний аматорський ансамбль танцю «Явір» - Золотий 
диплом, 4 - перших та 2 – других місця; 

- Зразковий аматорський ансамбль народного танцю 
«Яворочок» -  Золотий диплом, Гран-прі, 5 перших та 2 других 
місця. 

Для забезпечення участі аматорських колективів у 
фестивалях і конкурсах із місцевого бюджету  за рік використано  
більше 70 тис.грн. 

Міський Палац культури є основним сценічним майданчиком 
для проведення загальноміських заходів. 

Протягом 2019 року за участю творчих колективів закладу 
проведено 305 масових заходів.  



  

Постійно поповнюється матеріально-технічної база 
Палацу культури. 

На утримання установи витрачено 12780,2 тис. грн., у 
т.ч.:  

- спеціальний фонд – 671,5 тис. грн. 
- оплата праці працівників з нарахуваннями  – 7440,3 тис. 

грн.,  
оплата комунальних послуг – 1651,5 тис. грн. 
На придбання сценічних костюмів, взуття та техніки 

використано – 856,4 тис. грн. 



  

 
 
4.2. Бердичівська міська централізована бібліотечна 

система  
Директор: Кущук Тетяна Вікторівна 
Адреса: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Вінницька, 10 
Телефон загальний (04143) 2-21-40 
Телефон директора (04143) 2-14-23 
е-mail: tetiana.kushchuk@gmail.com 
 
Сторінки в соцмережі Facebook^ 
«М-Формація» - https://www.facebook.com/mformacia/  
Центральна міська бібліотека  - https://www.facebook.com/berdichevlib/ 
Бібліотека для дітей - https://www.facebook.com/childberdichevlib/ 
Музей єврейства - https://www.facebook.com/jewishberdychiv/  
Бібліотека заснована у 1945 році.  

 
У 2019 році пріоритетом у діяльності Бердичівської 

міської ЦБС залишалась соціокультурна орієнтація бібліотечної 
діяльності, яка полягала у тісній взаємодії з суспільством, 
врахуванні реальних потреб користувачів з використанням 
можливостей сучасної техніки і технологій.  

На сучасному рівні організовано діяльність міської 
централізованої бібліотечної системи, до складу якої входить 
центральна бібліотека, бібліотека для дітей та 6 філій, що 
розташовані у різних мікрорайонах міста. 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» працює за  такими напрямками: 
неформальна освіта, громадянська освіта, культурно-мистецькі 
студії, комунікативна, англомовна, проектно-грантова діяльність, 
реалізується проект «Школа екскурсоводів» тощо. Саме тут 
створені та діють більше десятка різнопрофільних студій,  
впроваджуються проекти, спрямовані на змістовне дозвілля, 
розширення знань та вмінь різновікової аудиторії. 

Щоб відповідати інтересам громади, активізувалась 
робота щодо включення заходів зі створення середовища творчого 
розвитку, організації інтелектуального дозвілля та спілкування 
користувачів. З цією метою здійснювався пошук та впровадження 
нових форм організації культурного спілкування, продовження 
діяльності клубу «Гармонія», «Вуличного університету», дитячого 
клубу «ДоброНосики», проекту для людей з інвалідністю «Територія 
добра і милосердя». Продовжувалась подальша реалізація 
соціокультурних проектів «Літня PROдльонка», «Форманікули», «Код 
Гармонії». У соціокультурній діяльності значна увага приділялась 

mailto:tetiana.kushchuk@gmail.com
https://www.facebook.com/mformacia/
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https://www.facebook.com/childberdichevlib/
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заходам, що сприяли посиленню поінформованості користувачів 
щодо історичних та сучасних подій в Україні, патріотичному 
вихованню, формуванню у молоді національної ідентичності та 
популяризації історії української державності.  

Проводились тематичні вечори, презентації нових книг 
бердичівських авторів: Анатолія Горобчука, Мілади Мартинюк, 
Віктора Мартиненка.  

Бібліотеки продовжували співпрацю з іншими закладами 
культури та освіти міста.  

Бібліотеки - активні учасники процесів професійної 
комунікації: проводились вебінари, семінари, тренінги, заходи з 
обміну досвідом.  

З метою отримання неперервної освіти, центральна 
міська бібліотека позиціонувала себе як місце отримання 
додаткових знань: проводились курси з удосконалення англійської  
мови, основ програмування для різних категорій користувачів; 
безкоштовна підготовка до ЗНО, проведення різноманітних 
майстер-класів та тренінгів.  

У роботі бібліотек приділялась значна увага 
обслуговуванню найменш захищених груп населення (людей з 
інвалідністю, людей похилого віку, переселенців, дітей та молоді)  з 
метою їх соціальної адаптації та інтеграції.  

У 2019 році бібліотечною системою отримано відзнаки: 
- диплом за ІІ місце у Другому Загальноукраїнському 

конкурсі кращих проектів у сфері освіти дорослих у номінації 
«Кращий освітній проект, спрямований 
на соціальну інтеграцію ВПО та інших вразливих груп 
населення» за проект «Вуличний університет»;  

- диплом за І-е місце в обласному конкурсі професійної 
майстерності бібліотекарів «Бібліотекар: майстерність без меж»; 

- відзнака Управління культури Житомирської 
облдержадміністрації в обласному конкурсі «Краща бібліотека 
Житомирщини – 2019» у номінації  «Краща бібліотека по роботі з 
дітьми». 

Протягом року матеріально-технічну базу закладу зміцнено на 
254,2 тис. грн., поповнено бібліотечний фонд на 198,4 тис. грн. 
Книговидача склала 184,4 тис. примірників, відвідування – 117,7 
тис. осіб, у тому числі Музей єврейства відвідало 4,2 тис.осіб. 

За рік на утримання установи витрачено 5 000,0 тис. 
грн., у т.ч.:  

- спеціальний фонд – 34,6 тис. грн. 
- оплата праці працівників з нарахуваннями  – 3 798,9 тис. 

грн.,  
оплата комунальних послуг – 480,6 тис. грн. 



  

 
 
4.3. Музей історії міста Бердичева 
 

Директор музею: Скавронський Павло Степанович. 
Адреса: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Соборна 25,  
Телефон (04143) 2-44-07, е-mail: skavr_p@ukr.net. 

 
Музей історії міста Бердичева — це науково-дослідний та 

культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, 
використання та популяризації музейних предметів з науковою та 
освітньою метою, залучення громадян до надбань місцевої, 
національної, світової історико-культурної спадщини. 

У просторому двоповерховому приміщенні розмістились 
експозиційні зали: етнографії, історії міста, Другої світової війни, 
видатних людей краю, виставкова зала та зали, присвячені 
сьогоденню міста. Музей історії міста Бердичева заслужено 
посідає одне з провідних місць в культурному житті міста. На його 
базі постійно проводяться мистецькі виставки, презентації тощо.  

Загальний фонд музейних предметів становить більше 10 
тис. одиниць. Протягом року музей історії міста Бердичева 
відвідало більше 15 тисяч осіб, проведено майже 400 екскурсії, 
організовано 14 мистецьких виставок.  

Працівники музею активно працюють над пошуком, 
дослідженням та збереженням історико-культурної спадщини 
Бердичева.  

Створено нову експозицію «Не затихає рани біль…», яка 
присвячена пам’яті загиблих під час АТО воїнів-бердичівлян, 
зроблено реконструкцію двох вітрин в залі «Історія спорту 
Бердичева», відремонтовано музейний експонат «Жорна», 
виготовлено та встановлено експозиційний стенд – «Досягнення 
вихованців школи Лонського В.О. на міжнародній арені», повністю 
замінено систему освітлення музею. 

На утримання установи витрачено 1 386,7 тис. грн., у 
т.ч.:  
- оплата праці працівників з нарахуваннями  – 1 237,7 тис. грн.,  
- оплата комунальних послуг – 71,9 тис. грн. 

mailto:skavr_p@ukr.net


  

 
 

4.4. Мистецькі школи 
 
Систему позашкільної освіти у галузі культури в 

Бердичеві забезпечують колективи музичної та художньої шкіл.  
Школи забезпечують  розвиток творчих здібностей, 

підтримують  обдарування, розкривають здібності дітей, 
формують навички самоосвіти, виховують загальнолюдські 
моральні якості та естетичний смак. Педагогічні колективи 
цілеспрямовано працюють над оптимізацією методичної та 
педагогічної роботи. Тут впроваджуються інноваційні технології 
навчання й виховання. 

Школи розташовано в історичній будівлі 
відреставрованого кляштора Босих кармелітів (пам’ятка 
архітектури 17 століття Національного значення). Разом з тим, 
навчальні приміщення відповідають усім вимогам та нормам 
сучасності. 

Від плати за навчання у мистецьких школах Бердичева 
звільнено: 

 на 100% - дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування;  

 на 100% - дітей загиблих учасників антитерористичної 
операції; 

на 50% - дітей, батьки яких мають статус учасників 
бойових дій. 

 
 
Бердичівська музична школа 
 

Директор: Марців Ірина Миколаївна 
Адреса: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Соборна, 25 

Телефон загальний (04143) 2-00-60 
Телефон директора (04143) 2-72-77 
е-mail: muzshkola.berd@ukr.net 
Школа заснована у квітні 1945 року. 

 
Навчання в школі дає змогу учням задовольнити потребу в 

творчому, інтелектуальному, духовному розвитку, в професійному 
самовизначенні, відкрити для себе великий і прекрасний світ 
музики.  

mailto:muzshkola.berd@ukr.net


  

 
 
У школі діє 7 відділів:  

1. Фортепіанний відділ; 
2. Відділ струнно-смичкових інструментів; 
3. Відділ народних інструментів; 
4. Відділ струнних народних інструментів; 
5. Відділ духових та ударних інструментів;  
6 Відділ вокально-хорових дисциплін;  
7. Відділ музично-теоретичних дисциплін;  

Навчальний процес проходить у 40 класних кімнатах. 
Контингент учнів музичної школи залишається незмінним, 
становить 450 осіб.   

Тут працює 51 викладач. Колектив школи, що плідно 
працює над досягненням головної мети – розвитком особистості 
дітей, реалізації творчих здібностей і можливостей, успішно веде 
роботу щодо пошуку та підтримки обдарованих, талановитих 
учнів, реалізації їх творчих здібностей, формуванню духовного 
потенціалу особистості.  

 Учнівський та викладацький колектив школи бере 
активну участь у загальноміських заходах, веде тісну співпрацю з 
закладами культури міста та області.  

Стабільно високі результати учні та викладачі 
демонструють на міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та 
обласних конкурсах, фестивалях - у 2019 році отримано 82 
дипломи за перемогу. 

11 випускників школи вступили до вищих навчальних 
музичних закладів. 

На утримання установи витрачено 9 118,8 тис. грн., у 
т.ч.:  

- спеціальний фонд – 550,0 тис. грн. 
- оплата праці працівників з нарахуваннями  – 8 703,3 тис. 

грн.,  
оплата комунальних послуг – 308,0тис. грн. 
Собівартість навчання у школі складає 1868,72 грн. в 

місяць, тоді як батьківська плата становить 120 - 180 грн. 



  

 
Бердичівська художня школа 
 

Директор: Ніколайчук Ірина Броніславівна 
Адреса: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, пл. Соборна, 25 
Телефон загальний (04143) 2-61-68 
е-mail: hudognya_shkola@ukr.net 
Школа заснована у 1979 році. 

 
 
Діти здобувають освіту на розвивають свої здібності, 

вивчаючи 5 художньо-мистецьких предметів. 
      - малюнок 

                    - живопис 
                    - композиція 
                    - історія мистецтва 
                    - скульптура. 

Контингент учнів Бердичівської художньої школи 
становить 320 осіб. У Бердичівській художній школі працює 9 
викладачів. 

 У 2019 році учні школи здобули 29 перемог у 
міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних конкурсах. 

Учні та викладачі художньої школи брали участь у 
мистецьких проектах: майстер-клас на тему творів Казимира 
Малевича, фестивалі «Писанок-мальованок», Balzak Fest, 
виставки-конкурси до Дня вишиванки, до Дня міста Бердичева, 
40 - річчя школи, Дня українського козацтва, а також - заходи, що 
відбувались в Домі Української культури (м. Житомир). 

На утримання установи витрачено 2066,6  тис. грн., у 
т.ч.:  

- спеціальний фонд – 404,2 тис. грн. 
- оплата праці працівників з нарахуваннями  – 1 809,6 тис. 

грн.,  
оплата комунальних послуг – 131,8 тис. грн. 
Собівартість навчання у школі складає 651,35 грн. в 

місяць , тоді як батьківська плата становить 150 грн. 
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5. Пріоритетні завдання на 2020 рік 
 

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, відповідно до Стратегії розвитку системи 

управління державними фінансами, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №774-р в частині 

запровадження програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі на місцевому рівні, враховуючи наказ Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів», закладами культури міста 

розроблено і затверджено рішенням міської ради Комплексну 

цільову програму розвитку  галузі культури м. Бердичева на  2020 

- 2023 роки. 

Основні завдання Програми спрямовані на: 
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів; 
- модернізацію та вдосконалення галузі культури,  
- поліпшення якісних та кількісних показників 

культурного продукту; 
- створення умов для творчої активності бердичівлян,  
- збереження автентичності та культурно-мистецького 

надбання, самобутніх традицій; 
- організацію змістовного дозвілля та відпочинку різних 

категорій бердичівлян, особливо підростаючого покоління та літніх 
людей; 

- подальший розвиток народної творчості, залучення 
молоді до активної участі у творчому житті міста; 

- підтримка інновацій, креативних ідей, що відповідають  
викликам ХХІ століття; 

- посилення ролі культури в соціально-економічному житті 
міста. Визнання її як середовища, що сприяє розвитку 
суспільства, економіки, інновацій за активної участі 
громадськості; 

- поширення інформації про історію і сучасний розвиток 
Бердичева;  



  

- сприяння реалізації прав громадян на доступ до 
культурних надбань, інформації, задоволення духовних потреб; 

- збереження традицій, проведення мистецьких 
фестивалів, конкурсів, свят, виставок тощо; 

- підтримка діяльності аматорських колективів і 
виконавців; 

- поліпшення умов, розширення можливостей для 
здобуття початкової мистецької освіти (зокрема, для дітей 
пільгових категорій); 

- сприяння збереженню історико-культурної спадщини, у 
т.ч. через розвиток виставкової та музейної справи на сучасних 
засадах; 

- утвердження української мови в усіх сферах суспільного 
життя; 

- сприяння формуванню активного громадянського 
суспільства європейського рівня. 

 
Заклади культури міста Бердичева і надалі 

продовжуватимуть працювати як багатофункціональні центри, в 

яких є можливість реалізувати культурні, освітні та соціальні 

ініціативи.  

Активна співпраця з громадою, належна підтримка зі 

сторони міської влади, увага до індивідуальних потреб мешканців, 

пошук нових сучасних методів роботи є запорукою подальшого 

розвитку галузі культури у місті Бердичеві.  

    
 

 
 

Головний спеціаліст  
 
відділу культури       О.І. Лютик 

 


