
ІНФОРМАЦІЯ 
про роботу департаменту культури міської ради 

у 2018 році 
 

Діяльність департаменту культури 2018 року спрямована на реалізацію Програми 
розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 роки, що затвердженої рішенням міської 
ради від 15.12.2017 №35/8 та передбачає створення належних умов для формування і 
розвитку сучасної інфраструктури галузі відповідно до вимог сьогодення, забезпечення 
умов рівного доступу членів громади до культурних процесів, підвищення ролі культури 
у суспільному розвитку міста. 
 Натепер базову мережу закладів культури міської комунальної власності 
складають: 

12 бібліотек, об’єднаних у централізовану бібліотечну систему, 4 школи 
естетичного виховання - три музичних та художня школи, 5 закладів клубного типу – 
Палац культури, Теремнівський будинок культури, будинок культури мікрорайону 
Вересневе, клуби «Сучасник» та «Патріот Батьківщини».   

Загальна кількість працівників галузі - 565. 
У закладах культури клубного типу впродовж січня-вересня поточного року 

проведено 667 заходів, діє 50 клубних формувань, з яких 11 творчих колективів мають 
звання «народний»/»зразковий» аматорський. Від надання платних послуг, перелік яких 
визначено Міністерством культури України, клубними установами отримано   878 509 
грн.   

Інформаційне та довідкове обслуговування мешканців здійснюють бібліотечні 
заклади, пріоритетом діяльності яких є створення нової сучасної моделі бібліотек, як 
повноцінних інформаційно-ресурсних центрів. Книжковий фонд міських бібліотек 
складає 371249 примірників. Протягом року у фонди (з різних джерел) надійшло 1760 
примірників книг на суму 164 382 грн.  З метою популяризації книги та книгочитання у 
бібліотеках реалізовуються програми «Бібліотека-територія дитинства», «Літературні 
відкриття», «Бібліоняня», «Реабілітація через творчість» тощо, проводяться  різнопланові 
культурно-мистецькі заходи. Для користувачів бібліотек забезпечено безкоштовний 
доступ до Інтернет-мережі.  
 Фундаментом для розвитку і збагачення мистецтва є школи естетичного виховання 
міста, в яких початкову мистецьку освіту за рахунок коштів міського бюджету здобуває 
1980 дітей, 559 з яких мають пільги в оплаті навчання.  Розмір щомісячної плати, що 
встановлено рішенням виконавчого комітету, становить 150-70 грн. Серед учнів шкіл 
еститичного виховання проведено 12 конкурсів, понад 210 учнів протягом року стали 
лауреатами міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів і фестивалів. За 
результатами рейтингової акції «Овація»  спеціальними Подяками міського голови і 
департаменту культури та творчими преміями відзначено 116 учнів та 14 творчих 
колективів шкіл (сума коштів для грошової винагороди склала 70656 грн.). У школах діє 
52 творчих колективи, що є активними учасниками загальноміських заходів. 
 Актуальним натепер залишається питання створення культурних центрів у 
мікрорайонах міста, зразком якого є Будинок культури у мікрорайоні Вересневе після 
проведеного тут капітального ремонту. В оновленому приміщення мешканці 
мікрорайону мають можливість отримати цілий спектр культурних послуг: працюють 
клубні формування, філія музичної школи, бібліотека, облаштовано ігровий майданчик 
для дітей на прилеглій території.  

Створення Центру традиційної культури передбачено на базі Теремнівського 
будинку культури, Центру сучасних мистецтв - на базі клубу «Сучасник». Наразі 
тривають напрацювання концепцій. 
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Триває робота над створенням культурно-мистецького центру на базі 

музичної школи №3. Уже розроблено ПКД, проведено експертизу ПКД (вартість цих 
робіт - 35 100 грн.). Розпочато тендерні процедури з визначення виконавця робіт. 

Завершено перший етап трансформації бібліотеки-філії №2 для дітей у сучасний 
простір сімейного дозвілля. Відкриття оновленої бібліотеки відбулося у липні місяці. Для 
проведення реконструкції приміщення, придбання меблів, орблаштування бібліотечного 
простору використано 1 378 525  грн.  Роботи триватимуть і у 2019 році. 
 На базі бібліотеки-філії №6 започатковано діяльність коворкінг-центру «Book-
центр», як сучасного простору для відвідувачів книгозбірні (придбано  
стелажі,вітрини,стільці, столи на суму 28400 грн.). 
 Розпочато реалізацію проекту «Бібліотека-студія «ДіМ» (для дорослих і малих) на 
базі центральної бібліотеки для дітей. УКБ проведено тендер на закупівлю послуг щодо 
капітального ремонту приміщення бібліотеки, укладено договір на виконання робіт на 
950,0 тис.  
  З метою створення нового комфортного простору для користувачів бібліотек 
впродовж літнього періоду при бібліотеках  було облаштовано літні читальні зали. Для 
цих цілей використано 65 000 грн. (придбано меблі, парасольки). 
 Задля підвищення якості мистецьких послуг здійснено модернізацію навчальних 
класів у музичних школах міста на суму 146 700 грн. (придбання меблів, комп’ютерної 
техніки). 
 Тривають роботи з оновлення/осучаснення приміщення концертного залу та 
старого корпусу музичної школи №1 імені Ф.Шопена (проведено капітальний ремонт 
покрівлі та приміщення концертного залу на суму 3 009 500 грн.).  

Програмою розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 роки  передбачено 3 170 
000 грн. для проведення заходів у 2018 році. Протягом січня-вересня 2018 року 
організовано 1409 культурно-мистецьких та культурологічних заходів, використано 
коштів - 2 266 700 грн. Серед найвагоміших, що стали традиційними та відбуваються 
щороку – фестивалі «Різдво у Луцьку», «З Різдвом Христовим», «Різдвяні піснеспіви», 
«Великдень у Луцьку», «Вишиті обереги єднання», «Благовіст Волині», «ArtJAZZ 
Cooperation», «Мандрівний вішак», «Стравінський та Україна», «Палітра культур» 
(інтеркультурний фестиваль); мистецькі проекти «Різдвяна майстерня», «Великодня 
майстерня», «Кобзарське віче», заходи циклу «За Україну, за її волю!»,  а також заходи з 
нагоди Дня музики, Дня художника та ін. Позитивний резонанс отримали започатковані 
цьогоріч проекти «Вулиця Різдвяних янголів», «Великодня Писанка. Триєдине», галерея 
просто неба «Вони прославили наше місто» та «Луцьк. Віхи історії» (на вул.Лесі 
Українки). 

Справжньою візитівкою Луцька є реалізовані цього року мистецький проект «Ніч у 
Луцькому замку», міжнародні фестивалі «Поліське літо з фольклором» та «Берегиня». 
 

З метою розвитку міжнародного культурного співробітництва, промоції культури 
міста за кордоном, залучення міжнародних грантових коштів для розвитку культурної 
сфери Луцька протягом 2018 року підготовлено та подано 6 проектних заявок: 

- 4 проекти до Програми Британської Ради "Culture Bridges" ("Культурні мости"): 2 
проектні заявки на участь у Напрямку 1 Програми – "Міжнародна мобільність", проект 
під назвою "Луцьк – Павлоград: єдність у різноманітті" у Напрямку 2 – "Проекти 
національної співпраці" та проект “Всі разом” – етно-культурне різноманіття Луцька, 
Павлограда та Каунаса" у напрямку "Проекти міжнародної співпраці" 
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- проект "Культура нового покоління/Адаптація культурної політики 

міста Луцька до вимог сьогодення" у рамках Ініціативи "Міжнародна премія Об’єднаних 
міст та місцевої влади (UCLG) – Мехіко Сіті – Культура у 21 столітті"  

Згадані вище проекти отримали позитивну оцінку експертів, однак не набрали 
необхідного для фінансування балу. 

- Український культурний фонд (далі – УКФ), проект "Нове обличчя Луцького 
замку". Проект високо оцінений експертами УКФ, однак, у зв’язку зі зміною умов 
бюджетування під час переговорного процесу за результатами конкурсу, прийнято 
рішення про припинення подальшої участі у конкурсі.  

Отримано та реалізовано грант від Ради Європи у розмірі 1228,46 євро. для 
проведення робочої зустрічі координаторів Української мережі інтеркультурних міст за 
результатами проведеного Індексу інтеркультурності м.Луцька. 

Фахівці відділу охорони культурної спадщини  брали участь у роботі групи з 
підготовки транскордонного проекту «Польща-Білорусь-Україна» «Нове життя старого 
міста». 

Творчі колективи музичних шкіл брали участь у міжнародних мистецьких 
конкурсах та фестивалях, що відбувалися за кордоном України. Зокрема, лучани 
презентувати культуру на XVII міжнародному фестивалі-конкурсі колядок та щедрівок 
над Бугом, ХХІІІ Міжнародному фестивалі східно-європейських колядок (Польща), 
Міжнародному фестивалі «Lloret De Mar», Іспанія; XXXIII Міжнародному фестивалі 
фольклору «Ататарія Ламзджяй» (Литва) Як окремі виконавці, учні мистецьких шкіл 
здобули призові місця у Міжнародному музичному конкурсі (Сербія), Міжнародному 
конкурсі молодих піаністів «Мерсі, Маестро»  (м.Брюсель, Бельгія),  ІІ Міжнародному 
конкурсі піаністів «Молоді віртуози» імені К.Черні (м.Замость, Польща), Міжнародному 
конкурсі-фестивалі «Pro-Fest» (м.Київ), ХХ Міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Понтійська арена», V Міжнародному фестивалі «Музика Шопена просто неба», 
Міжнародному музичному конкурсі "Великі віртуози" м.Брюссель (Бельгія), IV 
Міжнародному фестивалі-конкурсі «Wonderland-2018» (Грузія), І Міжнародному 
фестивалі-конкурсі класичної гітари «Магія струни». Народний аматорський ансамбль 
танцю «Волинянка» та народний аматорський оркестр народних інструментів 
«Волинянка» Палацу культури міста Луцька брали участь в Міжнародному фестивалі 
«Єврофольк-Замость,2018» (Польща). Зразковий аматорський ансамбль танцю 
«Волиняночка» брав участь  у ІІ Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі 
«Самоцвіти Аква-фест, Сузір’я Орфею» (м.Несебр, Болгарія) та Міжнародному фестивалі 
фольклору у Чорногорії. 

З метою забезпечення державної політики у сфері охорони культурної спадщини, 
організовано роботи з громадського обговорення та погодження історико-архітектурного 
опорного плану міста Луцька. Здійснено обстеження стану збереження та дотримання 
режимів використання 39 об’єктів культурної спадщини (відповідну інформацію надано 
в орган охорони культурної спадщини Волинської ОДА). Проведено роботи з 
дослідження та перепоховання останків загиблого воїна часів Другої світової війни. 
Організовано виготовлення облікової документації на пам’ятку архітектури місцевого 
значення - Палац урочистих подій (на проспекті Соборності,18). Проводились роботи 
щодо нагляду за об’єктами культурної спадщини в місцях проведення робіт з 
реконструкції дорожного покриття вулиць, заміни інженерних комунікацій, ведення 
будівельних робіт. 

Укладено  6  охоронних договорів із користувачами пам’яток. Підготовлено 
матеріали до Програми обліку  об’єктів культурної спадщини міста Луцька у 2019 році.  
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Бюджет галузі на 2018 рік – 62 939 070 грн.  в т.ч. кошти: 
- загального фонду - 59 637 505 грн.,  
- спеціального фонду - 2 607 657 грн., 
- бюджету розвитку – 693 907 грн. 

Використано за 9 міс. 2018 року -    46 515 146 грн., в т. ч. для потреб: 
- мистецьких шкіл -  27 678 010 грн. 
- бібліотечних закладів – 7 189 320 грн. 
- закладів клубного типу -  5 727 997 грн.  

На  поточні ремонтні роботи використано  1 067 400  грн. , а саме:  
-  коридорів та кабінетів мистецьких шкіл -   271 000 грн. 
-  приміщень бібліотечних закладів  (бібліотеки-філії № 5, 6, 7, 9)- 652 000 грн. 
-  ремонт кабельної електромережі в БКВ та лакування паркету в залі Палацу 

культури - 144 400 грн. 
   Проведено капітальний  ремонт роялю музичної школи №1 ім.Ф.Шопена – 220 000 

грн. 
Придбано: 
- музичні інструменти для мистецьких шкіл -  197 800 грн. 
- меблі та обладнання для бібліотечних закладів - 254 300 грн., придбання 

літератури - 131300 грн. 
- концертні костюми та відеопроектор для закладів клубного типу- 318 500 грн. 
Організовуються заходи з підвищення кваліфікації працівників галузі. У травня 

2018 року проведено атестацію педагогічних працівників шкіл естетичного виховання, за 
результатами якої 8 викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії». 89 працівників культури підвищили кваліфікацію шляхом участі у навчальних 
семінарах, практикумах, тренінгах. Для учасників культурного процесу міста проведено 
4 тренінги у рамках навчальної програми для суб’єктів культурного процесу "Інновації в 
культурі".  

Документообіг  у департаменті культури за 9 міс. 2018 року: 
- опрацьовано вхідних документів – 1360,  
- підготовлено вихідних документів – 923, 
- розглянуто 240 звернень  та 137 запитів на інформацію, 
- підготовлено 298 наказів директора департаменту. 
 
 
Директор департаменту        
Тетяна Гнатів 

 


