
 
ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу галузі культури м.Луцька у 2018 році 
 
Діяльність департаменту культури 2018 року була спрямована на реалізацію 

Програми розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 роки, що затверджена 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 мистецьких 
школи  (три музичних та художня), 5 закладів клубного типу: Палац культури, 
Теремнівський будинок культури, будинок культури мікрорайону Вересневе, клуби 
«Сучасник» та «Патріот Батьківщини».   

Загальна кількість працівників галузі - 565.  
Середня заробітна плата працівників:   
- мистецьких шкіл – 6107 грн.,  
- бібліотечних закладів - 6162 ,  
- клубних закладів – 4721 грн. 
Для забезпечення належної роботи закладів культури у  2018 році використано 

72 790 687 грн., в т. ч. для потреб: 
- мистецьких шкіл -  44 058 413 грн. 
- бібліотечних закладів –12 558 192 грн. 
- закладів клубного типу -  7 771 827 грн.  
Проведення капітальних ремонтів у закладах культури: 

2016 рік  на суму 943000 грн. 
2017 рік на суму 2192000 грн. 
2018 рік  на суму 8171799 грн. 
 
Клубні заклади 

У закладах культури клубного типу 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 1053600 грн.  Протягом 2018 року для потреб клубних закладів придбано 
концертні костюми та відеопроектор         (369 900 грн.) Здійснено ремонт кабельної 
електромережі в будинку культури мікрорайону Вересневе, проведено лакування 
паркету в залі Палацу культури. Для цих цілей використано 168  000 грн. 

У 2019 році заплановано проведення капітального ремонту приміщення залу 
будинку культури м-ну Вересневе (650000 грн.). Актуальним залишається питання 
створення культурних центрів у мікрорайонах міста.  Програмою розвитку галузі 
культури Луцька на 2018-2020 роки передбачено створення Центру традиційної 
культури на базі Теремнівського будинку культури, Центру сучасних мистецтв - на базі 
клубу «Сучасник». Наразі тривають напрацювання концепцій. 
 
Бібліотечні заклади 

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 
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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.  

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, облаштування 
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: у 2018 р. освоєно 786910 грн., 2830000 
грн. передбачено на 2019 рік. 
  З метою створення нового комфортного простору для користувачів бібліотек 
впродовж літнього періоду при бібліотеках започатковано діяльність літніх читальних 
залів. Для цих цілей використано 65 000 грн. (придбано меблі, парасольки).  

Для бібліотечних закладів придбано меблі та обладнання на суму 285 300 грн., 
придбано літератури та підписано періодичних видань на суму 350 000 грн. Проведено 
поточні ремонти приміщень бібліотечних закладів  (бібліотеки –філії № 5, 6, 7, 9)  на 
суму 800 000 грн. 

У 2019 році заплановано виготовлення проектно-кошторисної документації для 
ремонту приміщення бібліотеки-філії №10 задля подальшої її трансформації у 
бібліотеку-ХАБ.  
 
Мистецькі школи 
 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 мистецьких шкіл проведено більше 15 конкурсів, 477 учнів протягом 
року стали лауреатами міжнародних, всеукраїнських, обласних 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. 

 Задля підвищення якості мистецьких послуг здійснено модернізацію навчальних 
класів у музичних школах міста на суму 146 700 грн. (придбання меблів, комп’ютерної 
техніки), придбано музичні інструменти на суму 214 000 грн. 
 Завершено роботи з оновлення/осучаснення приміщення концертного залу 
музичної школи №1 імені Ф.Шопена (проведено капітальний ремонт покрівлі та 
приміщення концертного залу на суму 4966336 грн.), проведено капітальний ремонт 
коридору музичної школи №2 (1040028 грн.), поточний ремонт окремих класів (300 000 
грн.). 

 Проведено капітальний  ремонт роялю музичної школи №1 ім.Ф.Шопена (220 000 
грн.).  
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У 2019 році заплановано проведення робіт з реконструкції будівлі музичної 

школи №3 для створення на її базі культурно-мистецького центру (передбачено 3000000 
грн.), капітальний ремонт 2 поверху музичної школи №2 (940 000 грн.). В рамках 
заходів з реалізації програми НЕФКО заплановано проведення капітального ремонту 
приміщення художньої школи. 
 
Заходи 

Протягом січня-грудня 2018 року організовано 2050 культурно-мистецьких та 
культурологічних заходів, для цих цілей використано          2833700 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), 
«Фронтера»; 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 проекти «Весняна 
вулиця», «Зимова казка», «Вулиця Різдвяних янголів», «Великодня Писанка. Триєдине», 
галерея просто неба «Вони прославили наше місто» та «Луцьк. Віхи історії» (на вул.Лесі 
Українки). Проведено конкурс на визначення гімну Луцька, який засвідчив активність 
творчих особистостей, однак за рішенням журі не визначено твір, який міг би стати 
гімном Луцька. 

Справжньою візитівкою Луцька є реалізовані цього року мистецький проект «Ніч 
у Луцькому замку», міжнародні фестивалі «Поліське літо з фольклором» та «Берегиня». 
Частину зазначених заходів реалізовано у співпраці з громадськими організаціями, 
творчими спілками, митцями. 

 
Міжнародна культурна діяльність 

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  7 проектних заявок. 
Протягом 2018 року творчі колективи з Луцька взяли участь у 15 фестивалях у 9 країнах 
світу (Польща, Угорщина, Литва, Болгарія, Сербія, Чорногорія, Іспанія, Бельгія, Грузія). 
На організацію поїздок виділено 435300  грн. 

Підписано угоду про співпрацю Луцької музичної школи №1  та школи мистецтв 
м.Воля Ухруська (Польща). Реалізовано проект «Музика понад кордонами» за участі 
учнів музичних шкіл Луцька, Польщі та Білорусі. На базі художньої школи проведено 
Міжнародний пленер «Луцький замок». 

Триває реалізація Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста», в рамках якої 
проведено аналіз індексу інтеркультурності Луцька, ведеться робота над розробкою 
стратегічних завдань інтеркультурної політики, отримано та освоєно грант від Ради 
Європи у розмірі 1230 євро для організації зустрічі координаторів Програми, 
організовуються дні культури національних меншин, що мешкають у Луцьку. 
 
Охорона культурної спадщини 

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 58 об’єктів культурної спадщини. Організовано 
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виготовлення облікової документації на пам’ятку архітектури місцевого значення - 
Палац урочистих подій. Укладено 8  охоронних договорів із користувачами пам’яток.  

 
У 2018 році проведено атестацію педагогічних працівників шкіл естетичного 

виховання. 98 працівників культури підвищили кваліфікацію шляхом участі у 
навчальних семінарах, практикумах, тренінгах. 

Для суб’єктів культурного процесу міста проведено 4 тренінги у рамках 
навчальної програми «Інновації в культурі». 

Документообіг  у департаменті культури за 2018 рік: 
- опрацьовано вхідних документів - 1782,  
- підготовлено вихідних документів - 1152, 
- розглянуто 291 звернення  та 155 запитів на інформацію, 
- підготовлено 379 наказів директора департаменту. 

У департаменті культури працює 12 осіб, діє 4 відділи: культури та мистецтв, 
менеджменту та креативних індустрій, реалізації міжнародних проектів, охорони 
культурної спадщини. 
 
 
 
 
 


