
ІНФОРМАЦІЯ 
про роботу галузі культури Луцька у 2016 році 

 
У міській комунальній власності перебуває 12 бібліотек, 3 музичні 

школи, 1 художня школа,  Палац культури, 2 Будинки культури, 2 клуби.  
 
Бюджет галузі: 

З них використано на утримання: рік тис. грн. 
Бібліотечних 
закладів 

Шкіл 
естетичного 
виховання 

Закладів 
культури 

клубного типу
2015 27128,3 4933,3 17053,1 3334,5 
2016 31979,4 5380,3 19375,1 3665,9 

 
Задля зміцнення матеріальної бази закладів у 2016 році придбано 

комп’ютерну техніку, завершено ремонт мереж електропостачання в бібліотеці-
філії №2 та капітальний ремонт даху ІІ корпусу Палацу культури. За рахунок 
коштів, передбачених в управлінні капітального будівництва проведено заміну  
лічильника обліку теплопостачання в  музичній школі  №2, заміну вікон на 
металопластикові в музичній школі №2 (16 шт.), у бібліотеках-філіях №5, №7- 
(10 шт.). Завершено капітальний ремонт актового залу музичної школи №1. 

 

Використання коштів на зміцнення матеріально-технічної бази: 
 

рік тис. грн. 
2015 1141,1 
2016 471,2 

 
Щороку управлінням культури реалізовується Програма фінансування 

культурно-мистецьких та культурологічних заходів. 
 
Виконання Програми:                                                (тис.грн.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Фінансовий 
ресурс 

206,084 474,531 286,419 255,737 339,446 1002,1

 
Протягом 2016 року закладами культури проведено 2120 заходів  Серед 

найвагоміших – фестивалі «Різдво у Луцьку», «З Різдвом Христовим», 
«Великодні передзвони», «Великдень у Луцьку», мандрівний фестиваль 
лялькових гуртків «Мій маленький театр», «Вишиті обереги єднання», 
««Благовіст Волині», «Поліське літо з фольклором», «ArtJAZZ Cooperation», 
«Мандрівний вішак»; мистецькі проекти «Різдвяна майстерня», «Великодня 
майстерня», «Страсний тиждень», «Літературні відкриття», «Лучеськ 
Великий», «Озерний вітер», Кобзарське віче», «Свято на околиці», 
«Писанковий дивосвіт», «Ніч музеїв», мистецька акція «ArtМайдан. Україна 
єдина», заходи циклу «За Україну, за її волю!»,   а також з нагоди Дня музики, 
Дня художника та ін. Бібліотечними закладами реалізовано програму 



«Бібліотека-територія дитинства», в рамках якої відбувалися заходи ждля дітей 
впродовж шкільних літніх канікул, та програму «Літературні відкриття», 
завдяки якій лучани мали змогу ознайомитися з новинками літератури, 
зустрітися з літераторами. Проведено конкурс «Кращий читач року», тиждень 
дитячого читання, низку заходів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 

З метою підтримки талановитої молоді та обдарованих дітей, за 
результатами рейтингової акції творчими преміями міського голови та 
управління культури відзначено 105 обдарованих дітей та 8 творчих колективів. 
Преміальний фонд – 24 644.00 грн. 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 
01.01.2017 року кількість дітей пільгових категорій – 522.  

В межах реалізації проекту РЄ та ЄК «Урбаністичні стратегії в 
історичних містах, скеровані громадою» (COMUS) підготовлено проектні ідеї 
щодо використання історичного середовища, розроблено Керівний план, 
проведено його презентацію під час робочих зустрічей. Підготовлено та видано 
презентаційний ілюстративний буклет «Культурна спадщина Луцька: минуло і 
сучасне». В межах програми «Інтеркультурні міста» фольклорний гурт “Чачка” 
брав участь у фестивалі "Інтеркультурні дні у Дрездені" (Німеччина) та у III 
Міжнародному фестивалі «Нас об’єднує культура», зразковий аматорський 
ансамбль танцю «Волиняночка» побував на Міжнародному фестивалі 
фольклору «Обличчя традиції», який проходив в місті Зелена Гура (Польща), 
ансамбль скрипалів Луцької музичної школи №3 взяв участь у ХХ 
Міжнародному фестивалі «Нова музика і архітектура», що відбувся в місті 
Торунь (Республіка Польща). Реалізовано мистецьку акцію «Обереги єднання», 
в рамках якої відбувся спільний концерт творчих колективів м.Луцька та 
м.Павлограда Дніпропетровської області. Митці зі Сходу України завітали до 
Луцька, аби презентувати власний творчий доробок та ознайомитися з роботою 
закладів культури і перейняти позитивний досвід в реалізації культурної 
політики нашого міста. Акція завершилася флеш-мобом «Україна:Схід і Захід 
разом.». 
 Заклади культури долучаються до участь у міжнародних грантових 
програмах і проектах. Зокрема, бібліотекою-філією №6 КЗ «Луцька міська 
централізована бібліотечна система»  реалізовано проект «Бібліотечний табір» 
за фінансової підтримки Британської Ради в Україні в рамках програми 
"Активні громадяни". Бібліотека-філія №6 є учасником проекту «Права 
людини: знати, поважати, захищати», що реалізовується в межах проекту 
Центру правових та політичних досліджень «СІМ» «Активізація 
громадянського суспільства шести областей України для подолання 
стереотипів та інтеграції ВПО у життя громади «Декалог примирення». 
Проведено низку організаційних заходів та розроблено проект «Покращення 
мистецько-освітнього розвитку і популяризація дитячо-юнацького музичного 
виконавства як засобу об’єднання та формування загального культурного 
середовища прикордонних регіонів України та Білорусі». Підготовлено 
проектні ідеї для участі у Програмі прикордонного співробітництва «Польща-
Білорусь-Україна». 



Протягом року укладено 21 охоронний договір з користувачами  пам’яток 
культурної спадщини, організовано роботу з реалізації громадської ініціативи 
щодо збереження історико-культурної спадщини міста – ремонту фасадів 
будинку-пам’ятки на вул. Братковського, 31, розпочато роботу з виготовлення 
проектно-кошторисної документації з реставрації пам`яток архітектури 
національного значення Оборонної башти з муром і Келії монастиря єзуїтів; 
здійснено обстеження об’єктів культурної спадщини в валу Луцького замку, а 
також фундаментів Дмитрівської церкви ХІУ ст., могили розстріляних у 
Луцькій в’язниці та будівельного котловану на вул.Богдана Хмельницького, 26; 
організовано виготовлення та підготовлено необхідні матеріали розробнику 
історико-архітектурного опорного плану міста Луцька.  

Пріоритети 2017 року: 
- 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. 
 На державному рівні триває процес реформування галузі, актуалізації 
культурного процесу до вимог часу. Задля реалізації зазначених вимог створено 
департамент культури міської ради. 
 


