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І. Очікувані результати стану розвитку галузі культури  
(найбільш характерні тенденції стану розвитку галузі), основні 

показники розвитку галузі культури за 2014 рік 
 

Реалізацію державної політики у галузі культури і туризму                                  
м. Кіровограда забезпечували Програма економічного і соціального розвитку 
міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і                
2014 роки та галузева Програма розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 
2014 рік. 

Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток 
української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного 
розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості, 
реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, створення 
матеріальних і фінансових умов розвитку культури. 

Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва здійснюється 
мережею закладів культури, що складалися у попередній період розвитку галузі.  

Протягом 2014 року мережу закладів культури м. Кіровограда системи 
Міністерства культури України збережено та залишено без змін. 

У безпосередньому підпорядкуванні відділу культури і туризму                             
11 закладів, серед яких: Кіровоградська міська централізована бібліотечна 
система, Кіровоградська музична школа № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, Кіровоградська 
музична школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса, Кіровоградська музична школа № 3, 
Кіровоградська музична школа № 4, Кіровоградська дитяча школа мистецтв, 
Кіровоградська дитяча художня школа ім. О.О.Осмьоркіна, Кіровоградський 
художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, Кіровоградський літературно-
меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого, музей музичної культури                             
ім. К. Шимановського, Будинок культури Масляниківки та творчі колективи 
(муніципальний камерний хор та міський професійний духовий оркестр). 

     
За звітний період відділом були проведенні масові заходи відповідно до 

календарного плану та затверджених сценаріїв, спрямовані на збереження 
духовних, історичних та національних традицій нашого народу, а саме:                   
70–а річниця визволення міста Кіровограда від фашистських загарбників, 
фестиваль-конкурс української академічної музики «Класік-проект», 
присвячений 111-й річниці з дня народження Ю.С. Мейтуса, День вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав, 28-а річниця аварії на ЧАЕС, 
фестиваль-конкурс «Тарасова пісня», 69-а річниця Перемоги у Великій 
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Вітчизняній війні, День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні, 18-а річниця Конституції України, 23-а річниця незалежності України,  
траурні церемонії  прощання з загиблими в зоні АТО, 70-а річниця визволення 
України від фашистських загарбників, відкриття міської новорічної ялинки. 
Заклади культури м. Кіровограда взяли участь у заходах з нагоди Дня 
Соборності та Свободи України, Дня пам’яті Героїв Крут, 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня 
перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій (Тарасовій) горі, Міжнародного дня 
захисту дітей, Дня партизанської слави, Дня пам’яті жертв голодоморів в 
Україні, Дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. 

Відділом культури і туризму проведено ряд заходів з нагоди                           
260-ї річниці від дня заснування м. Кіровограда та відбірковий тур обласного 
огляду-конкурсу аматорських хорових колективів ветеранів війни, праці, дітей 
війни. 

Протягом зазначеного періоду вихованці початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів (ПСМНЗ) м. Кіровограда взяли участь та стали 
лауреатами і дипломантами міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських 
конкурсів і фестивалів, а саме: ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу народної 
творчості «Олімп збирає таланти – 2014» (Греція), ІІ Міжнародного фестивалю-
конкурсу «Перлини мистецтва», VІ Відкритого Міжнародного фестивалю-
конкурсу музики і академічного вокалу «Золота ліра»,  Міжнародного 
фестивалю-конкурсу мистецтв «Grand music fest», Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу виконавців на народних музичних інструментах «Провесінь», 
Всеукраїнського фестивалю «Нейгаузівські музичні зустрічі», обласного 
конкурсу учнів ПСМНЗ «Паросток», VІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
інструментального, вокального та  хореографічного мистецтва «Зустрічі над 
хвилями Дніпра», ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, 
вокального,  хореографічного та театрального мистецтва «Квітуча країна», 
Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Сходинки до майстерності»,                             
І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, вокального, 
хореографічного та театрального мистецтва «Свято талантів», обласного 
фестивалю-конкурсу української академічної музики «Класік-проект», 
присвяченого пам’яті Ю.С.Мейтуса, міського фестивалю-конкурсу «Тарасова 
пісня».                         

Учениця Кіровоградської художньої школи Іванець Аліна та учениця 
Кіровоградської дитячої школи мистецтв Лисенко Анастасія перемогли у 
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» та 
отримали дипломи і цінні подарунки, які вручив Міністр культури України 
Євген Нищук під час урочистої церемонії нагородження на Чернечій горі у                
м. Каневі. Учень Кіровоградської музичної школи № 3 Гавриленко Єлисей став 
переможцем  Всеукраїнського конкурсу-огляду «Нові імена України».  
Вихованці ПСМНЗ м. Кіровограда Місько Катерина (Кіровоградська музична 
школа № 1 ім. Генріха Нейгауза), Михайлюта Катерина (Кіровоградська 
музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса), Ткачова Ольга (Кіровоградська музична 
школа № 3), Іванець Аліна (Кіровоградська дитяча художня школа                                               
ім. О.О. Осмьоркіна) стали переможцями міського конкурсу «Дитина року» у 
номінації «За творчі досягнення». 
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Загалом, в школах естетичного виховання міста Кіровограда навчається                    
2033 учні. Враховуючи всі пільгові категорії дітей, на 100% звільнені від оплати 
за навчання – 330 учнів, на 50% -  257 учнів.  

Кіровоградська міська централізована бібліотечна система (МЦБС) 
налічує 20 бібліотек-філій. У 2014 році: 

бібліотеками-філіями проведено 680 масових  заходів (дні відкритих 
дверей, вуличні акції, тематичні вечори, свято вулиць, лекції, бесіди, пізнавальні 
ігри, диспути, спортивні заходи, творчі майстерні тощо); 

фонди бібліотек поповнено на 1958 примірників за рахунок благодійної 
негрошової  допомоги; 

підключено всі бібліотеки-філії до мережі Інтернет.                                   
Кіровоградська МЦБС має систему автоматизації бібліотек ІРБІС, є 

активним учасником зі створення Кіровоградського регіонального 
кооперативного каталогу, здійснює активну роботу зі створення власних баз 
даних, електронних каталогів. Бібліотечна система активно запроваджує новітні 
технології. На базі центральної міської бібліотеки продовжує роботу 
інформаційно-ресурсний центр, який забезпечує доступ користувачів до мережі 
Інтернет, та публічний центр регіональної інформації, який висвітлює роботу 
органів місцевого самоврядування.  

З метою залучення позабюджетних коштів на розвиток бібліотечної 
справи бібліотеки-філії постійно беруть участь у написанні грантових проектів. 
Так, у 2014 році Кіровоградська МЦБС перемогла у конкурсі «Регіональні піар-
офіси сучасних бібліотек» (інформування засобів масової інформації про 
позитивні зміни у сучасних бібліотеках, модернізацію бібліотек), який 
проводила громадська організація «Центр Медіареформ» разом з програмою 
«Бібліоміст» та отримала ноутбук. 

Музейні послуги населенню міста надають 3 музеї – юридичні особи 
(Кіровоградський художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна,  
Кіровоградський музей музичної культури ім. К. Шимановського, 
Кіровоградський літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого). 

За зазначений період у музеях міста відбулося:  
відкриття Всеукраїнської фотовиставки «Х - діалоги»; 
персональні виставки творів заслуженого художника України 

С.Г.Шаповалова «Експресія кольору Сергія Шаповалова», члена Національної 
Спілки майстрів народного мистецтва України Валентини Добровольської 
«Орнаменти в дарунок Кіровоградщині», члена Національної Спілки 
фотохудожників   України   Івана    Бєлоуса     «Провінція…»,    фотохудожника  
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Олександра Коломінова «Миттєвості з життя музею О.О. Осмьоркіна» до                   
20-річчя відкриття музею для відвідувачів фотохудожника І.Демчука до Дня  
міста «На перехресті вулиць Єлисаветграда-Кіровограда», претендентів на 
здобуття обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені О.Осмьоркіна; 

тематичні виставки «Світло й тінь» із циклу «Таємниці музейного 
зібрання» до 175-річчя винаходу фотографії; «Фронтовий зошит художника 
Миколи Бондаренка» до 70-річчя визволення Кіровограда від німецько-
фашистських загарбників, «Барви степу» кіровоградських художників – 
лауреатів обласних мистецьких премій імені Олександра Осмьоркіна та Якова 
Паученка» до 75-річчя створення Кіровоградської області, «Єлисаветградський 
зодчий Яків Паученко» до 260-річчя від дня заснування Єлисаветграда-
Кіровограда та 100-річчя з дня смерті Я.В.Паученка, графічних творів 
художника-аматора В.А.Шульги «Серцем і розумом з Тарасом Шевченком» до 
200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка, «Перша музична: біля витоків», з 
нагоди 80-річчя від дня заснування Кіровоградської музичної школи № 1                      
ім. Г.Г. Нейгауза, «Кіровоградська музична Шевченкіана», «Реліквії війни», 
«Казковий світ театру», «Карпенко-Карий і Єлисаветград», «Жіноче обличчя 
літератури», «260 музичних років», «Видатні музиканти нашого міста»,                        
«В пошуках слова значущого» до 30-річчя обласної Спілки письменників 
України; 

експрес-виставки малюнків учнів та викладачів Кіровоградської дитячої 
школи ім. О.О. Осмьоркіна та відділу образотворчого мистецтва 
Кіровоградської дитячої школи мистецтв; 

зустрічі з краєзнавцями, акторами Кіровоградського академічного 
обласного українського музично-драматичного театру                                                 
ім. М.Л. Кропивницького; 

VІІ обласні літературно-краєзнавчі Куценківські читання, присвячені       
200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка; 

благодійні культурно-мистецькі акції «День відкритих дверей»; 
Х Міжнародна акція «Ніч музеїв», культурно-мистецька акція «Музейні 

гостини», присвячена Міжнародному дню музеїв; 
публічні лекції, лекції-концерти, вечір фольклорного співу, презентації 

книг; 
екскурсії та масові заходи для учнів загальноосвітніх шкіл міста. 
У вересні 2014 року музеї міста Кіровограда взяли участь у                               

ІІІ Центрально-Українському музейно-туристичному фестивалі. 
Кіровоградський музей музичної культури ім. К. Шимановського одержав 
диплом переможця та зайняв перше місце у конкурсі «Кращій музей 
Кіровоградщини» у номінації «Краще наукове дослідження», комунальний 
заклад «Кіровоградський художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна» 
одержав диплом переможця та зайняв друге місце у конкурсі «Кращій музей 
Кіровоградщини» у номінації «Кращий виставковий проект». Крім того відділ 
культури і туризму Кіровоградської міської ради взяв участь у міжрегіональній 
туристичній виставці «Кіровоградщина запрошує – 2014».  

Надання культурно-дозвілевих послуг населенню міста Кіровограда 
забезпечує Будинок культури Масляниківки. У 2014 році фахівцями закладу 
проведено ряд заходів, а саме: свято вулиці П.Чубинського, святкову молодіжну  
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дискотеку до Дня св. Валентина, тематичний вечір «Ведуть дороги до 

Тараса» з нагоди   200-річчя   від  Дня народження  Т.Г.Шевченка,  святковий  
концерт  до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, вечір-зустріч з 
ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС «Чорнобиль не має сьогодні меж», 
тематичні заходи «Будь славен день святої Перемоги» з нагоди 69-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні та до Дня Конституції України, 
розважально-спортивні змагання до Дня молоді (разом з відділом фізичної 
культури та спорту Кіровоградської міської ради), спортивне свято «Готуюсь 
захищати Батьківщину» (разом з бібліотекою-філією № 7), святкові новорічні 
заходи. 

Продовжено співпрацю закладів культури з представниками творчих 
спілок та громадськими організаціями області та міста, зокрема: 
Кіровоградським обласним відділенням Всеукраїнської Національної музичної 
Спілки,  Кіровоградською організацією Національної Спілки художників 
України, Кіровоградською організацією Національної Спілки письменників 
України, Кіровоградською обласною організацією Національної Спілки 
фотохудожників України, Кіровоградською обласною громадською 
організацією «Єлисаветградський узвіз», Кіровоградською міською 
організацією ветеранів України,  об'єднанням поляків Кіровоградщини 
«Полонія» ім. К.Шимановського та Спілкою вірмен України в 
Кіровоградській області. 

З метою своєчасного забезпечення якісної підготовки закладів культури 
міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років: 

проведено ремонт системи опалення у Кіровоградській дитячій художній 
школі ім. О.О.Осмьоркіна (3,5 тис. грн) та Кіровоградській музичній школі № 1 
ім. Г.Г.Нейгауза (13,0 тис. грн);  

придбано 4,2 тонн вугілля та 7 складометрів дров для бібліотек-філій         
№ 7, 10 міської централізованої бібліотечної системи та Кіровоградського 
музею музичної культури ім. К.Шимановського.  

За рахунок спеціального фонду міського бюджету в Кіровоградській 
музичній школі № 2  ім. Ю.С.Мейтуса встановлено 22 енергозберігаючих вікна 
(48,7 тис.грн). 

Протягом зазначеного періоду придбано: 
комп’ютерну і оргтехніку (25,5 тис. грн), опалювальний котел                            

(10,0 тис.грн) та літературу (24,8 тис.грн) для Кіровоградської МЦБС; 
піаніно «YAMAHA» (8,2 тис.грн), комп’ютерну і оргтехніку (18,2 тис.грн) 

для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 
зимові куртки для міського професійного духового оркестру                               

(54,0 тис.грн). 
У 2014 році в рамках відзначення 70-річчя визволення м. Кіровограда від 

фашистських загарбників, з метою розвитку та популяризації книговидавничої 
продукції вийшла з друку книга «Велика війна 1941-1945. Кіровоградський 
вимір» - спільний проект видавництва «Імекс – ЛТД» та виконавчого комітету 
міської ради (50,8 тис.грн). 

 
II. Головні проблеми розвитку галузі культури 

 

Водночас, незважаючи на проведену роботу, залишається незадовільною 
матеріально-технічна база закладів культури міста: 
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перебувають у незадовільному стані та потребують капітального 

ремонту 15 закладів, 10 закладів потребують облаштування пандусами; 
будівлі закладів культури міста через недостатнє фінансування галузі 

«Культура» зазнали значних руйнувань. Незадовільний стан                           
інженерно-технічних мереж, покрівель, фундаментів негативно впливає на 
несучу спроможність та безпечну експлуатацію основних конструктивних 
елементів будівель. У деяких закладах, внаслідок багаторічної експлуатації 
електротехнічних мереж без залучення капітальних видатків на ремонти, 
електрообладнання та устаткування не відповідають вимогам з електробезпеки 
та протипожежного стану. 

У міському бюджеті на 2014 рік були передбачені кошти на проведення 
капітального ремонту будівель та приміщень закладів культури (Кіровоградська 
музична школа № 1 ім. Г.Г. Нейгауза (180,0 тис.грн), Кіровоградська музична 
школа № 3 (100,0 тис.грн.), Кіровоградська музична школа № 4 (60,0 тис.грн), 
Кіровоградська дитяча художня школа ім. О.О. Осмьоркіна (80,0 тис.грн), 
Будинок культури Масляниківки (120,0 тис.грн), Кіровоградський художньо-
меморіальний музей О.О.Осмьоркіна (150,0 тис.грн), Кіровоградський 
літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого (70,0 тис.грн), 
бібліотека-філія № 7 (200,0 тис.грн), бібліотека-філія № 14 (110,0 тис.грн), 
бібліотека-філія № 15 (100,0 тис.грн) Кіровоградської МЦБС. Протягом 
зазначеного періоду у зв’язку з відсутністю фінансування ремонтні роботи 
проводились лише в Кіровоградській музичній школі № 4. На даний час  
замовлено реставраційне завдання на проведення капітального ремонту  
Кіровоградського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, отримано 
реставраційне завдання і проектно-кошторисну документацію на проведення 
капітального ремонту Кіровоградського літературно-меморіального музею                  
І.К. Карпенка-Карого та подано на розгляд до філії ДП «Укрінвестекспертиза» у 
Кіровоградській області, отримано проектно-кошторисну документацію та 
проведено експертизу щодо виконання капітального ремонту                                    
бібліотеки-філії № 14 та бібліотеки-філії № 15 (розпорядник коштів -  
управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради). 

Через недостатнє фінансування заходів протипожежного характеру 
більшість запропонованих для виконання протипожежних заходів не 
виконується, що може призвести до непередбачуваних наслідків. У  2014 році на 
заходи з протипожежної безпеки витрачено 64,7 тис.грн при потребі                 
706,0 тис.грн. 

Знаходиться у незадовільному стані та потребує термінового ремонту 
покрівля у літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого, необхідно 
виконати ремонт системи вводу тепломережі І корпусу музичної школи № 1               
ім. Г.Г.Нейгауза. 

Брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів 
культури, гальмує процес підтримки народної творчості, не дозволяє повною 
мірою доукомплектувати міські бібліотеки комп’ютерною та оргтехнікою, 
поповнити бібліотечний фонд літературою, придбати музичні інструменти для 
шкіл естетичного виховання, сценічні костюми для творчих колективів.  

У місті відсутні умови щодо належного культурно-дозвілевого 
обслуговування місцевого населення через те, що в місті існує один заклад 
культури клубного типу - Будинок культури Масляниківки. 
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Не повною мірою виконуються повноваження Кіровоградської міської 

ради у галузі туризму, які визначені пунктом 8 Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про туризм»: 

недостатньо фінансується туристична галузь м. Кіровограда; 
вжито незначну кількість заходів з облаштування туристичної 

інфраструктури на території міста. 
Поліпшення вимагають питання охорони культурної спадщини, а саме: 
не визначено балансоутримувачів пам’яток монументального мистецтва, 

археології та історії; 
повільно проводиться паспортизація та реставрація пам’яток.  

 
ІІІ. Мета Програми у галузі культури на 2015 рік 

 

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, 
спрямованих  на  створення  належних  умов  для  підвищення рівня розвитку 
культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та 
духовних потреб мешканців міста. Досягнення  цієї  мети можливе  за умови 
створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери 
незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів 
культури і мистецтва, творчих колективів, об’єднань.  

Програма спрямована на виконання наступних завдань: 
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста; 
удосконалення роботи шкіл естетичного виховання, створення 

максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх 
здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста; 

розвиток матеріально-технічної бази закладів культури, у тому числі 
будівництво, реконструкція та ремонт будівель і споруд; поступове приведення 
до належного стану приміщень усіх закладів культури міста, їх переобладнання 
до сучасного рівня; 

придбання технічних засобів для забезпечення пожежної та охоронної 
безпеки закладів культури;  

відродження, збереження та розвиток традицій та культурної спадщини 
міста; 

оновлення та придбання сучасних технічних засобів, комп’ютерного, 
сценічного обладнання;  

придбання музичної апаратури та музичних інструментів; 
поповнення бібліотечних фондів; 
організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та 

підтримку культури і туризму, згідно з календарним планом,  у тому числі 
проведення національно-культурними товариствами мистецьких, освітніх, 
науково-просвітницьких та інших заходів; 

участь міських творчих колективів, колективів дитячих музичних шкіл 
міста у конкурсах, фестивалях та виставках; 

запровадження електронного обліку фондів музеїв та створення банку 
даних на пам’ятки музейного фонду;  

фотофіксація унікальних музейних предметів;  
реставрація музейних предметів, що потребують першочергового 

втручання; 
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видання рекламних і краєзнавчих видань з історії та культури міста, 

укладання й видання музейних каталогів і буклетів; 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі в місті 

Кіровограді, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів 
туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення туристичного 
продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і 
внутрішнього туризму з урахуванням природно-кліматичного, соціально-
економічного та історико-культурного потенціалу міста; 

розвиток і підтримка читацької культури, популяризація української 
книжки серед населення, підтримка місцевих авторів. 
 
IV. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі культури 

на 2015 рік з обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем 
розвитку галузі, необхідних обсягів та джерел фінансування  на 2015 рік 

 

1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури              
м. Кіровограда, здійснення капітального будівництва та ремонту (розпорядник 
коштів -  управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради), а 
саме: 

проведення капітального ремонту будівлі музичної школи № 1                     
ім. Г.Г. Нейгауза за рахунок коштів міського бюджету – 150,0 тис. грн; 

проведення капітального ремонту будівлі музичної школи № 3                     
за рахунок коштів міського бюджету – 100,0 тис. грн; 

проведення капітального ремонту Кіровоградського художньо-
меморіального музею О.О. Осмьоркіна за рахунок коштів міського бюджету – 
250,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту Кіровоградського літературно-
меморіального музею І.К.Карпенка-Карого за рахунок коштів міського бюджету 
– 200,0 тис. грн; 

проведення капітального ремонту бібліотеки-філії № 12  за рахунок 
коштів міського бюджету - 30,0 тис. грн; 

проведення капітального ремонту бібліотеки-філії № 14 за рахунок 
коштів міського бюджету - 150,0 тис. грн; 

проведення капітального ремонту бібліотеки-філії № 15 за рахунок 
коштів міського бюджету - 50,0 тис. грн. 

2. Реставрація Військово-меморіального кладовища та виготовлення 
облікової документації за рахунок коштів міського бюджету - 200,0 тис.грн. 

3. Проведення на території міста загальнодержавних свят та міських 
культурно-мистецьких заходів.  

4. Проведення культурно-мистецьких фестивалів, що пропагують 
автентичне народне мистецтво та є привабливими для туристів. Сприяння в 
організації та проведенні фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, концертів. 

5. Надання методичної допомоги та координування роботи громадських 
музеїв. 

6. Сприяння розширенню ринку для місцевих виробників сувенірної 
продукції.  

7. Створення сприятливих умов для розвитку поліграфічно-видавничої 
сфери та розширення мережі книгорозповсюдження в місті, підтримки місцевих 
авторів, розвиток і підтримка читацької культури. 
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V. Ресурсне забезпечення 
 

На реалізацію Програми передбачено кошти у сумі 3896,5 тис. грн. За 
рахунок загального фонду міського бюджету 3270,3 тис. грн передбачено на  
утримання творчих колективів міста та організацію і проведення масових 
заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним 
планом. За рахунок спеціального фонду міського бюджету (531,2 тис.грн) та 
позабюджетних коштів (95,0 тис.грн) передбачено заходи щодо збереження та 
розвитку мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріальною 
базою, а саме: поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої 
бібліотечної системи, встановлення теплових лічильників в музичних школах, 
придбання звукопідсилювальної апаратури, музичних інструментів, 
комп’ютерної та оргтехніки для установ культури, реставрацію Військово-
меморіального кладовища та виготовлення облікової документації (Заходи щодо 
реалізації Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2015 рік 
додаються). 

У 2015 році відділом планується проведення загальноміських заходів, а 
саме: 71-а річниця визволення м. Кіровограда від фашистських загарбників,              
29-а річниця аварії на Чорнобильській АЕС, 70-а річниця Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні, День Конституції України, День незалежності України,                 
261-а річниця з дня заснування міста Кіровограда, 71-а річниця визволення 
України від фашистських загарбників та інші. 
 

VI. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми 
 

Виконання Програми дозволить забезпечити збереження базової мережі 
закладів культури, укріпити матеріально-технічну базу створити сучасну 
туристичну інфраструктуру: збільшить частку в’ їзного туризму, що вплине на 
розвиток таких видів економічної діяльності, як транспорт, готелі та ресторани, 
роздрібна торгівля, харчова промисловість, будівництво, зв'язок, діяльність у 
сфері відпочинку і розваг, культури і спорту тощо; пожвавить місцеву 
економіку, створить додаткові постійні та сезонні робочі місця, стимулюватиме 
розвиток народних ремесел та культурної спадщини, що в свою чергу дасть 
можливість отримати додаткові фінансові ресурси у місцевий бюджет. 

Реалізація Програми дасть змогу створити якісний туристичний продукт, 
здатний  максимально задовольнити потреби населення; забезпечити 
комплексний розвиток туристичної сфери; створить передумови для залучення  
іноземних  інвестицій; сприятиме ефективному  туристичному обміну та 
збільшенню потоку туристів, виготовленню високоякісної рекламної продукції 
про туристичні можливості міста та поліпшенню якості екскурсій, збільшенню 
кількості екскурсантів, поліпшенню умов відпочинку та оздоровлення  
населення. Результатом виконання Програми буде зростання іміджу               
м. Кіровограда як туристичного краю.   
 
Начальник відділу  
культури і туризму                                                                              А.Назарець 


