Інформація
про роботу департаменту культури
за 1-ше півріччя 2017 року
Департамент культури міської ради створено на базі управління культури
шляхом перейменування відповідно до рішення міської ради від 28.12.2016
№16/16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 №2/10 із
внесеними змінами».
У структурі департаменту діє 4 відділи: культури та мистецтв,
менеджменту та креативних індустрій, реалізації міжнародних проектів та
охорони культурної спадщини. Загальна кількість працівників – 12 осіб
(додатково уведено 5 посад).
Протягом січня-лютого вирішувалися організаційні питання, пов’язані зі
зміною структури (державна реєстрація, затвердження посадових інструкцій,
внесення змін до установчих документів підпорядкованих комунальних
закладів, проведення конкурсної процедури на заміщення вакантних посад). У
повному складі діяльність департаменту розпочалася з 16 березня 2017 року.
Окрім основних завдань, пов’язаних з забезпеченням належного
фунціонування галузі культури, протягом звітного періоду проводилася робота,
направлена на активізацію культурно-мистецького процесу в місті із
залученням громадськості, розвиток міжнародної культурної діяльності та
залучення суб’єктів культурного процесу до участі у грантових програмах та
проектах задля додаткових джерел фінансування.
У міській комунальній власності перебуває 12 бібліотек, 3 музичні
школи, 1 художня школа, Палац культури, 2 Будинки культури, 2 клуби.
Загальна кількість прцівників - 522 особи. Протягом 1 півріччя зазначені
заклади працювали стабільно, відповідно до планів роботи.
Задля зміцнення матеріальної бази закладів проведено заходи на суму
432651 грн., зокрема придбано оргтехніку, музичні інструменти, літературу для
поповнення бібліотечного фонду, концертні костюми та взуття.
У червні розпочато підготовку приміщень закладів до роботи в осінньозимовий період 2017-2018 років. Проведено заміну вікон на металопластикові в
музичній школі №2 (20 шт.), у бібліотеках-філіях №6, №7 (27 шт.).
Успішно завершено навчальний рік у початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах, за результатами роботи у якому проведено
рейтингову акцію серед учнів та викладачів «Овація». Спеціальними Подяками
міського голови і департаменту культури міської ради та грошовими
винагородами відзначено 135 учнів та 14 творчих колективів шкіл, які здобули
перемогу у престижних мистецьких конкурсах та фестивалях (сума коштів для
грошової винагороди склала 43066 грн.). Відбулися творчі звіти учнів і
викладачів музичних шкіл та підсумкова виставка творчих робіт учнів
художньої школи. У травні-червні тривала робота з добору учнів у початкові
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади на 2017-2018 навчальний рік. На
базі Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена започатковано
проведення Міжнародного конкурсу піаністів «Шопенівська весна». Учні
Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена брали участь у
Міжнародному конкурсі піаністів «Молоді віртуози» та Підкарпатському
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піаністичному Шопенівському конкурсі у Польщі. Учні Луцької художньої
школи взяли участь у Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва
"Пам'ятайте про сади...", що відбувся в м.Плоцьк(Польща), викладачі цього
закладу взяли участь у VIII Міжнародній конференції художників-педагогів
«Сучасна художня освіта дітей і молоді» у Білорусі.
У закладах культури клубного типу збільшено кількість клубних
формувань, станом на 30.06.2017 їх налічується 50. Аматорські творчі
колективи активно долучаються до культурно-мистецьких заходів, зокрема,
фольклорні колективи брали участь у фестивалях «Різдво у Луцьку», «Різдвяні
піснеспіви», «Великдень у Луцьку», мистецькому дійстві «Мамина колискова».
У березні-червні відбулися творчі звіти учасників вокальної студії «СолоМрія»,
зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка», народних
аматорських ансамблю народної музики «Волиняночка», ансамблю танцю
«Волинянка», ансамблю бального танцю «Юність» та оркестру народних
інструментів «Волинянка». Творчі колективи Луцька презентували тематичні
програми під час новорічно-різдвяних заходів, взяли участь в обласному святі
народного танцю та духової музики у травні місяці. Відбулися урочистості з
нагоди 25-ї річниці з дня створення народної аматорської хорової капели
«Дзвони Холмщини». За результатами творчої діяльності та презентованої
концертної програми вокальному ансамблю «Джерела Волині» присвоєно
звання «народний аматорський». Активну діяльність проводять клубні
формування «Неспокійні серця», літературне обєднання «Без меж»,
любительське об`єднання «Дари Макош» та ін.
Проведено експертно-діагностичний аналіз діяльності бібліотечних
закладів міста. Високо оцінено діяльність міських бібліотек як центрів
спілкування, інформаційних та дозвіллєвих послуг. Працівники бібліотек
активно впроваджують ефективні форми і методи популяризації книги.
Підготовлено та розпочато у травні реалізацію програми «Бібліотека-територія
дитинства», в рамках якої впродовж шкільних літніх канікул у бібліотечних
закладах щодня відбуваються цікаві та змістовні заходи для дітей. Триває
формування електронного каталогу надходжень до бібліотек з використанням
автоматизованої бібліотечно-бібліографічної системи ІРБІС. У 1 півріччі
придбано літератури на суму 90000 грн.
Проведено чергову та позачергову атестацію педагогічних працівників
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та бібліотечних
працівників. Проводилися заходи з підготовки початкових мистецьких
навчальних закладів до державної атестації.
Протягом першого півріччя 2017 року закладами культури проведено 956
заходів.
Для реалізації заходів, передбачених Програмою фінансування
культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м.Луцьку на 2017 рік, у
звітному періоді використано 541945 тис. грн. Серед найвагоміших – фестивалі
«Різдво у Луцьку», «З Різдвом Христовим», «Різдвяні піснеспіви»;
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «SnterSvitiaz accomusik»,
літературний конкурс «Книгоманія 2017», Тиждень дитячого читання, заходи
до Дня Героїв Небесної Сотні, з нагоди річниці від дня народження Лесі
Українки, Тараса Шевченка; етно-фестиваль «Великдень у Луцьку»; творчий
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проект «Барви Великодні», в рамках якого впродовж місяця на Театральному
майдані експонувалися арт-об’єкти «Писанка»; фестиваль вишитого рушника
«Вишиті обереги єднання»; фестиваль ідей для дозвілля дітей, до участі в
якому, окрім закладів культури долучалися громадські організації. Набули
популярності проекти «Різвяна майстерня», «Великодня майстерня» в рамках
яких окрім тематичних виставок, відбувалися майстер-класи з виготовлення
атрибутики, в числі яких і благодійні для дітей соціально-незахищених
категорій. Лише протягом Великодніх заходів 17 майстрів народних художніх
промислів провели 38 майстер-класів для більше 300 дітей (в т.ч. для 50 дітей з
Волновахи). Вперше до організації заходів долучилися майстрині з числа ВПО,
представники кримських татар, що свідчить про активну культурну взаємодію
суспільства.
Проведено аналіз реалізації творчого проекту «Мистецька вулиця», задля
його оновлення відбулися зустрічі, круглі столи за участі представників
виконавчих органів міськради та потенційних учасників проекту, представників
громадських організацій.
З метою залучення громадських ініціатив до участі в культурномистецьких проектах відбулася скайп-зустріч з представниками Міжнародної
організації з міграції в Україні на базі Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки за
участю лідерів локальних громадських організацій (ГО «Інститут волонтерства
та громадської співпраці», ГО «Переселенці Криму та Донбасу», ГО
«Брейншторм»), представників демобілізованих воїнів АТО, під час якої
напрацьовувалися механізми інтеграції та об'єднання внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) та членів приймаючих громад. Результом зустрічі стали проведені
тренінги з написання та менеджменту проектів.
З метою впровадження інноваційних методів роботи проведено
майстерку «Громадські ініціативи міста» з представниками міських публічних
бібліотек. Спільно з громадською ініціативою «LutskNightCinema»
започатковано проведення нічних кінопоказів.
З метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги у сферу
культури міста протягом звітного періоду організовано низку навчальноінформаційних заходів. Зокрема, проведено семінари-практикуми «Нові
можливості для менеджерів у сфері культури: залучення коштів міжнародної
технічної допомоги». Загальною метою таких заходів є розвинути теоретичні та
практичні навики написання якісних грантових проектів. Проведено
презентацію «Можливості програми «Креативна Європа» для культурних та
креативних індустрій Луцька» за участі Юлії Федів, координатора
Національного Бюро Програми Європейського Союзу «Креативна Європа» в
Україні, під час якої йшлося про можливості цієї програма ЄС щодо фінансової
підтримки проектів. Підготовлено 4 проекти для участі у конкурсі в рамках
Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна
2014-2020», 2 з яких відібрано до участі у наступному етапі конкурсу, зокрема:
«Спадщина єднає: розвиток мистецького туризму на українсько-польському
прикордонні» та «Моє прикордоння – польсько-український низовий проект,
який має на меті створення культури транскордонної співпраці, що ґрунтується
на співпраці у сфері культури». Проекти передбачають проведення
Міжнародного форуму культур «Терра культур», подорожуючого
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транскордонного фестивалю-ярмарку «Спадщина єднає», спільні дослідження
польсько-українських мотивів в етномузиці та ремеслах і створення творчої
лабораторії польсько-українських мотивів народної творчості та ремесел,
створення спільного Центру діалогу культур, відділення етнічно-фольклорного
виконавства у музичній школі №1 імені Фридерика Шопена та ремонт
концертної зали цієї школи, закупівлю музичного обладнання та інструментів, а
також модернізацію сцени Палацу культури та частини Будинку офіцерів.
Вартість проектів відповідно – 1971800,0 євро та 1446488,0 євро.
Протягом звітного періоду проведено низку міжнародних заходів у сфері
культури за участі представників іноземних делегацій. Так, за результатами
зустрічі з делегацією міста Жешува (Польща) досягнуто домовленостей щодо
налагодження ефективного співробітництва між містами Луцьк та Жешув у
сфері культури, зокрема створення спільної робочої групи з метою підготовки
транскордонних проектів та ведення іншої діяльності культурного
спрямування. Підписано угоду про співпрацю між музичними школами №1
імені Фридерика Шопена м.Луцька та м.Бреста (Білорусь).
Луцьк є активним учасником Програми Ради Європи «Інтеркультурні
міста». В рамках перебування у Луцьку представників Ради Європи,
координаторів цієї Програми, проведено презентацію культурного потенціалу
міста та опрацьовано питання аналізу індексу інтеркультурності Луцька. З
метою висвітлення діяльності міста у рамках цієї Програми створено сторінку
м.Луцька на сайті Ради Європи, на сайті міської ради створено рубрику «Луцьк
інтеркультурний».
Проведено круглий стіл «Інтеркультурна комунікація як ключовий
фактор розвитку міської громади» за участь представників національноетнічних товариств, що проживають у Луцьку.
Тривала робота щодо збереження історико-культурної спадщини. 13
об’єктів культурної спадщини внесено до Переліку щойно виявлених; укладено
6 охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, встановлено
пам’ятну дошку кінорежисеру Б.П.Ревенку. Відділ охорони культури спадщини
долучався до організації роботи з виготовлення історико-архітектурного
опорного плану міста Луцька та його громадського і професійного обговорення.
З метою участі у міжнародних грантових проектах відділом охорони
культурної спадщини організовано виготовлення проектно-кошторисної
документації з реставрації пам’яток архітектури національного значення Оборонної башти з муром і Колегіум монастиря єзуїтів. Проведено обстеження
дотримання режиму використання 85 пам’яток культурної спадщини,
обстеження історичних будівель та виявлено 18 автентичних вхідних брам.
Фахівці відділу охорони культурної спадщини долучалися до
ексгумаційних робіт на братській могилі розстріляних у Луцькій в’язниці, взяли
участь у Міжнародній конференції із збереження культурної спадщини на тему:
«Як використати співфінансування для оновлення старих будівель».
Протягом звітного періоду на розгляд у департамент культури надійшло
901 документ. Для потреб галузі у 1 півріччі використано 26090824 грн.
Закладами культури надано платних послуг на суму 1697148 грн. (в.ч.
батьківська плата 1293474 грн.). Середня заробітна плата працівників:
бібліотечні заклади- 5572,0 грн., заклади культури клубного типу – 3675,0 грн.,
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школи естетичного виховання – 5086,0 грн. (педагогічні працівники – 6607,0
грн.). Для потреб апарату департаменту у звітному періоді використано
738381,0 грн.
Інформація про діяльність департаменту культури та щодо культурних
процесів, що відбуваються у Луцьку, оперативно висвітлюється на веб-сайтах
міської ради та департаменту культури. З метою підвищення поінформованості
про культурні процеси міста департаментом культури створено Інтернетсторінку у мережі facebook.
У планах роботи:
- підготовка до відзначення дня Незалежності та Дня міста
- підготовка закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.
- підготовка до нового навчального року у початкових мистецьких навчальних
закладах
- організація набору учасників у дитячі творчі колективи та студії
- проведення державної атестації початкових мистецьких навчальних закладів
- робота над модернізацією закладів культури, впровадженням інноваційних
методів роботи
- організація культурно-мистецьких заходів відповідно до Програми
- активізація співпраці з громадськими організаціями задля їх залучення до
культурного процесу в місті
- створення реєстру міжнародних грантових програм, бази проектних ідей міста
у сфері культури, бази креативних індустрій
- підготовка та супровід проектних заявок для участі у конкурсі мікропроектів у
рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна
2014-2020», конкурсі проектів Посольського Фонду США щодо збереження
культурної спадщини та ін.
- проведення навчально-організаційних семінарів для суб’єктів культурного
процесу міста
- підготовка програми розвитку галузі культури.

Директор департаменту

Тетяна Гнатів

