
 
Звіт 

про роботу галузі культури  Луцька у 2015 році 
 

  Пріоритети 2015 року: модернізація закладів культури, впровадження інноваційних 
методів роботи, розвиток аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва, 
підтримка талановитої молоді та обдарованих дітей, реалізація культурно-мистецьких та 
культурологічних заходів, залучення громадських ініціатив до участі в культурно-
мистецьких проектах, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, 
впровадження енергозберігаючих технологій, збереження та популяризації історико-
культурної спадщини, розвиток міжнародної культурної діяльності.  

У міській комунальній власності перебуває 12 бібліотек, 3 музичні школи, 1 
художня школа,  Палац культури, 2 Будинки культури, 2 клуби.  

Бібліотечні заклади працювали над забезпеченням інформаційних потреб 
користувачів та організації відпочинку і дозвілля 
населення з використанням всіх ресурсів бібліотек, 
підвищенням комфортності бібліотечного 
середовища, позитивного іміджу бібліотек, 
забезпеченням інформаційно-бібліотечного 
мультисервісу.  
Впродовж року послугами бібліотек скористались 
38792 користувача, в тому числі 16003 дитини. 
Кількість відвідувань користувачами бібліотек 
збільшилася з 259807 у 2014 році до 259662 в 2015 
році.  

 
Користувачам бібліотек видано 809419 книг та періодичних видань, що більше ніж 

у 2011, 2013, 2014 роках. Бібліотечний фонд ЦБС на 01.01.2016 року становить 415 300 
примірників  документів. З різних джерел протягом року надійшло 3414 документів на 
суму 115661грн. (в т.ч. 1368 примірник для дітей на суму 44391 грн). Придбано 1201 
книгу на суму 50000 грн. з бюджетних асигнувань. Передплачено  періодичних видань на 
суму 40,0 тис. грн. з бюджетних коштів. З метою актуалізації бібліотечних фондів 
вилучено 2110 документи на суму 19801 грн. (з них 18319 книг).   
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ВИДАНО ДОКУМЕНТІВ, прим.

ВІДВІДУВАННЯ БІБЛІОТЕК, осіб

 
Відвідувачі  мають змогу користуватись 11-ма пунктами вільного доступу до 

Інтернету, послугами Інтернет – центру в центральній бібліотеці для дітей з метою 
задоволення своїх  інформаційних запитів через Всесвітню мережу. Бібліотечними 
закладами проведено 1188 заходів. Активно впроваджувались нові форми організації 
дозвілля користувачів: квести, флеш-моби, фестивалі, читацькі  марафони «Я люблю свою 
бібліотеку», акції, організовувались творчі художні виставки, зустрічі з літераторами 



 
Волині, працювали творчі майстерні.  Діють у бібліотеках читацькі об’єднання за 
інтересами, аматорський театр «Вперше» та дитячий театр «Впершики», художні студії 
«Мальованка», «Рукавичка», 5 лялькових гуртків.   

Щороку на базі бібліотек відбувається мандрівний фестиваль лялькових гуртків 
«Мій маленький театр». Успішно реалізовуються програми «Бібліотека - територія 
дитинства», «Територія ідей для дозвілля дітей», «Обідня перерва в бібліотеці», 
«Реабілітація через творчість».  

            
 

        
 

У порівнянні  з 2011 роком значно поліпшилась матеріально-технічна база 
бібліотечних закладів. Проведено капітальні ремонти покрівель у бібліотеці філії №5 та 
№10, ремонт системи опалення в бібліотеці-філії №10, системи електропостачання в 
бібліотеці-філії №2 для дітей на суму 315491 грн., поточні ремонти у приміщеннях 
бібліотек на суму 44546 грн.  2015 року працівники бібліотек надали  користувачам 
додаткових платних послуг на суму 34284 грн., що на 16047 грн. більше ніж у 2014 році. 
На розвиток книгозбірень відповідно ст.25, 26 Закону України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» та ст.26 Закону України «Про культуру» надійшли добровільні кошти 
користувачів  в сумі 35233 грн. та 6309 грн. – плата за оренду приміщень. Кошти 
використані для придбання книг та передплату періодичних видань. У 2016 році 
планується продовжити участь  бібліотек в проектній діяльності. Особлива увага 
приділятиметься оптимізації бібліотечних процесів, актуалізації формування та 
використання бібліотечних фондів, фандрейзинговій діяльності, модернізації технічних 
засобів та бібліотечних процесів. 

У клубних установах за звітний період до 48 збільшилась кількість клубних 
формувань, яких  2011 року налічувалось – 38. В 2012 році у приміщенні Палацу культури 
відкрито арт –галерею «Луцьк»,  у 2014 році розпочав свою роботу мистецький салон 



 
«Артист», де проводяться різноманітні виставки, майстер класи, творчі проекти та заходи 
малих форм.  

        
При Палаці культури міста Луцька діє 10 «народних» та 1 «зразковий» аматорських 

колективів, які є активними учасниками культурно-мистецьких заходів. Ансамблі танцю 
«Волинянка» і «Волиняночка» щороку презентують народне мистецтво на міжнародних 
конкурсах і фестивалях за межами країни.  

 

      
Спеціальну патріотичну програму для презентації Луцька за кордоном підготували 

ансамбль бального танцю «Юність» та духовий оркестр.  
 

        
 
Клубними закладами протягом 2015 року проведено 658 культурно-масових заходів 

(у 2014 – 501). 
 



 
            Надання платних послуг клубними закладами міста: 

 Платні послуги, 
грн. 

Оренда (одноразова), 
грн. 

Разом, 
грн. 

2012 рік 240238 114161,87 354399,87 
2013 рік 313350 130496,0 443846,0 
2014 рік 293059 115264,35 408323,35 
2015 рік 394517 143683,40  538200,400 

 

Видатки на зміцнення матеріальної бази, проведення ремонтних робіт у клубних 
закладах : 

2011 рік - 48428 грн. : поточний ремонт у приміщенні Палацу культури; 
2012 рік - 244900 грн.: поточний ремонт у приміщенні Палацу культури, ремонт 

покрівлі над конференц-залою Палацу культури, ремонт арт-галереї «Луцьк», проектно-
кошторисна документація на реконструкцію м-ну БК Вересневе; 

2013 рік - 1760561 грн.: капітальний ремонт БК м-ну Вересневе, поточний ремонт у 
Палаці культури та клубі «Сучасник»; 

2014 рік – 41101,22 грн.: поточні ремонти, утеплення стіни 2 корпусу Палацу 
культури; 

2015 рік – 470249 грн.: капітальний ремонт даху 2 корпусу Палацу культури, 
поточні ремонти у клубних закладах. 

У школах естетичного виховання початкову мистецьку освіту здобуває понад 
2000 дітей. Діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою, а також діти з неповних, 
малозабезпечених сімей та діти учасників АТО на сході України користуються пільгами в 
платі за навчання. Станом на 01.01.2016 року кількість дітей пільгових категорій – 571. 
Щороку лауреатство на престижних міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах 
здобувають понад 200 учнів.  

           
 

           



 
З метою здійснення моніторингу участі учнів шкіл  у мистецьких конкурсах, створення 
атмосфери здорової змагальності та конкуренції серед викладачів, стимулювання учнів до 
активної творчої діяльності, виявлення творчо-обдарованих дітей започатковано 
мистецьку акцію «Овація», під час якої за результатами рейтингу відбувається 
відзначення найактивніших та найуспішніших дітей.  

          
 

На зміцнення матеріальної бази шкіл, проведення ремонтних робіт використано 
1286,0 тис.грн. у 2014 році, 467,0 тис.грн. у 2015 році. Зокрема, встановлено пандуси у 
музичних школах №1 і №3; проведено ремонт даху музичної школи №3, капітальний 
ремонт покрівлі даху старого приміщення музичної школи №1 та протипожежну обробку 
дерев'яних конструкцій даху; здійснено капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту 
старого приміщення музичної школи №1. Замінено усі вікна на енергозберігаючі у 
музичній школі №3, 25 вікон  - в музичних школах №1 та №2. У 2014 році проведено 
капітальний ремонт системи опалення у приміщенні художньої школи, для чого залучено 
1 млн. 009 тис. грн. бюджетних коштів. 

Щороку управлінням культури реалізовується Програма фінансування 
культурно-мистецьких та культурологічних заходів. 

 

Виконання Програми:                                                 
Рік реалізації 2011 2012 2013 2014 2015 
Фінансовий ресурс (тис.грн.) 206,084 474,531 286,419 255,737 339,446

 

Загалом закладами культури протягом 2015 року проведено близько 2000 заходів, основна 
частина яких, у зв’язку з складною ситуацією в країні, спрямовувалася на консолідацію 
громади, активізацію діалогу, утвердження патріотизму та національної самосвідомості. 
Зокрема, відбувалися заходи національно-патріотичного змісту, зустрічі з родинами 
Героїв Небесної Сотні, учасниками АТО, заходи арт-терапевтичного спрямування для 
бійців АТО та їх родин, благодійні акції для вимушено переселених осіб, інші заходи.  

               



 
Активна співпраця з молодіжними громадськими організаціями, творчою молоддю 
сприяла впровадженню інноваційних форм роботи та реалізації проектів, які 
виокремлюються нестандартними ідеями. Позитивний резонанс отримали, зокрема, 
фестиваль аматорських театрів «Мандрівний вішак», проекти «Поет на площі», 
«Великодня майстерня», «Різдвяна майстерня», «Вісім міст Європи, об’єднаних 
мистецтвом», «Urbs Luceoria – Грод Луцький», «Дива Коляди. Арт постріл», в межах 
якого підготовлена виставка робіт бійців АТО «З житія Святого Миколая» тощо.  
 

           
  

            
 
 

Як результат творчої активності громади -  проект «Мистецька вулиця», діяльність Центру 
традиційної культури “Медова хата”, громадського об’днання “Рукотвори Волині”.  
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ, к-ть

 
Міжнародна діяльність: участь у міжнародних проектах „Інтеркультурні міста”, 

що є складовою спільної стратегічної ініціативи Ради Європи та України; «Подолання 
стереотипів для побудови довіри та надії» (українсько-шведський проект). 2015 року 
Луцьк здобув перемогу в міжнародному конкурсі  з урбанізації історичних міст - проекті 
КОМУС, реалізація якого забезпечить можливість залучення іноземних інвестицій до 
реабілітації історичного середовища старої частини міста. Над реалізацією проектних 
заходів спільно працюють як посадові особи структурних підрозділів міської ради, так і 
визнані фахівці й представники громадськості. 

                  
На особливому контролі – питання охорони культурної спадщини. В рамках 

реалізації Програм “Інвентаризація об’єктів культурної спадщини” та “Облік об’єктів 
культурної спадщини міста Луцька на 2015 рік” виготовлено паспорти 16-ти об’єктів 
нововиявлених пам’яток культури, укладено  30 охоронних договорів з користувачами  
пам’яток культурної спадщини, проведено обстеження 15 об’єктів культурної спадщини 
та складено відповідні акти. Чисельність пам’яток упродовж останніх трьох років 
збільшилася на 31 одиницю або на 20 відсотків від загальної кількості.  

Бюджет галузі:  2011 рік – 17485,6 тис. грн. , 2012 рік – 22736,7  тис.грн., 2013 рік – 
23950,9 тис. грн., 2014 рік -   23121,2 тис. грн. 2015 рік -27252,2. 
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БЮДЖЕТ ГАЛУЗІ, тис. грн.

 



 
Пріоритети розвитку на 2016-2017 роки: 

 
- модернізація закладів культури, впровадження інноваційних методів роботи, розвиток 
аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва; 
 
- підтримка талановитої молоді та обдарованих дітей,  
 
- залучення громадських ініціатив до участі в культурно-мистецьких проектах;  
 
- збереження, розвиток та популяризація історико-культурної спадщини;  
 
-розвиток міжнародної культурної діяльності. 
 

Основні заходи  
для реалізації пріоритетів 2016-2017 років 

 
- створення Центру міжкультурного діалогу на вул.Драгоманова,1; 
 
- формування електронної  бази бібліотечних інформаційних ресурсів; 
 
- забезпечення належних умов для діяльності наявних аматорських творчих колективів, 
створення нових клубних формувань; 
 
- створення сприятливих умов для занять дітей у школах естетичного виховання, творчих 
колективах, студіях, гуртках; 
 
- сприяння участі талановитої молоді та обдарованих дітей у конкурсних програмах, 
фестивалях;  
 
- проведення рейтингової акції серед учнів шкіл естетичного виховання «Овація»; 
-реалізація Програми фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у 
місті  Луцьку; 
 
- реалізація заходів в рамках проекту ЄС/РЄ «Урбаністичні стратегії в історичних містах, 
керовані громадами» (COMUS); 
 
- реалізація заходів в рамках міжнародних проектів «Інтеркультурні міста», «Подолання 
стереотипів задля побудови довіри та надії»; 
 
- активізація участі закладів культури у міжнародних проектах та програмах. 
 
 
 
 


