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Інформація
про виконання у 2017 році Програми розвитку культури міста Рубіжне
на 2017-2019 роки
«Програма розвитку культури міста Рубіжне на 2017-2019 роки» була
розроблена з метою збереження і розвитку сфери культури міста. У зв’язку з
застосуванням програмно-цільового методу в бюджетному процесі рішення
Рубіжанської міської ради «Про затвердження Програми розвитку культури
міста Рубіжне на 2017-2019 роки» від 21.12.2016 № 21/2 визнано таким, що
втратило чинність з 01.01.2018 року.
Головним напрямком діяльності в сфері культури було створення умов
для реалізації творчих можливостей різних верств населення, естетичне
виховання підростаючого покоління, збереження культурної спадщини,
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, збереження мережі
закладів культури.
Реалізацію завдань програми покладено, на заклади культури міста, а
саме: комунальний заклад «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв»,
міська комунальна установа «Палац культури» та його філія, комунальна
установа «Міський музей», Рубіжанська централізована бібліотечна система.
Фінансування програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого
бюджету, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним
законодавством.
1. МКУ «Палац культури»
Основним завданням установи є створення умов для забезпечення
творчого та духовного розвитку населення, підростаючого покоління, дітей та
молоді. Пріоритетними напрямками діяльності МКУ "Палац культури" є
організація і проведення напрацьованих заходів і таких програм, які були
запропоновані мешканцями міста.
У 2017 році в МКУ "Палац культури" та його філії працювало 40
клубних формування, які відвідують 1158 учасників у віці від 3 до 80 років. З
них: 16 аматорських об'єднань, 22 – колективи художньої творчості, 2 фізкультурно-оздоровчі. 6 колективів мають звання «народний», 2 «зразковий». Є 3 колективи – майстрів образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, 2 з них дитячі.
Впродовж 2017 року МКУ «Палац культури» та його філією було
проведено 219 культурно-освітніх та розважальних заходів, на яких побувало
38590 глядачів різного віку. Протягом року творчі колективи МКУ «Палац
культури» гідно представляли місто Рубіжне на обласних, міських,
Всеукраїнських конкурсах, заходах і фестивалях, а саме:

- чоловічий вокальний ансамбль Народного хору народної пісні, шоугрупа «Нон-стоп», народний ансамбль танцю «Барвінок», дует Народного
оркестру народних інструментів, зразковий вокально-хореографічний ансамбль
«Ладушки» взяли участь в обласному огляді-конкурсі майстрів та аматорів
народної творчості «Луганщина – світанок України» », 08 квітня 2017року,
м. Рубіжне;
- «Зразковий» ансамбль танцю «Орля», циркова студія «Кристал» взяли
участь у Всеукраїнських рейтингових змаганнях (м. Лисичанськ, 14 травня 2017
року) та в обласному святковому концерті «Культурна мозаїка» (19 травня 2017
року у пмт. Новоайдар);
- народний ансамбль танцю «Барвінок» - взяв участь в обласному
фестивалі «Луганщина - це Україна», 03 червня 2017 року;
- народний ансамбль танцю «Барвінок» та творча група молодіжного
театру «Росток» - взяли участь в обласному фестивалі української народної гри
та іграшки (м. Кремінна) 06 червня 2017року;
- вокальний ансамбль «Зоряночка», народний ансамбль танцю
«Барвінок», чоловічий вокальний ансамбль народного хору, народної пісні
взяли участь у Всеукраїнському фестивалі «Слобожанський спас», 24 серпня
2017 року (м. Сватове);
- колектив "Танцювальна Республіка" філії МКУ «Палац культури» взяли
участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі" Територія DANCE" (м. Харків)
18 березня 2017 року;
- циркова студія «Кристал» взяла участь в обласній культурно-мистецькій
акції «Сяйво таланту» до Дня Святого Миколая, 17 грудня 2017 року (м. Сєвєродонецьк) та у Всеукраїнському шоу – фестиваль талантів «ZaГрай Fest» який
відбувся у травні (м. Запоріжжя).
З квітня 2017 року творчі та самодіяльні
колективи МКУ «Палац культури» по п'ятницях і суботах проводили заходи на
відкритих майданчиках міста для різних вікових категорій. Філія МКУ «Палац
культури» у вихідні дні і в дні шкільних канікул проводили заходи в парку
мікрорайону Південний.
В 2017 році на утримання МКУ «Палац культури» було виділено з
місцевого бюджету 7294,4 тис. грн., з них на оплату праці 4398,4тис. грн.,
енергоресурси – 2786,2 тис. грн..
На укріплення матеріально-технічної бази було витрачено всього 321,1
тис. грн., з них: 41,4 тис. грн. коштів з місцевого бюджету, 109,9 тис. грн. з
фонду розвитку, 97,3 тис. грн. позабюджетні кошти (придбано: світлове
обладнання на загальну суму – 141,508 тис. грн., витратний матеріал для
світлового обладнання - 876,00 грн., GSM-модем для міні котельній - 5077,00
грн., лампи, матеріали для швейної майстерні – 497,00 грн., манометр для міні
котельній – 422,00 грн., клавіатура, мишка, флеш-накопичувач – 495,00 грн.,
кондиціонер – 8070,00 грн., пилосос – 19000 грн., комп’ютер з програмним
забезпеченням – 19425,00 грн. та інше).
З метою залучення інвестицій для розвитку галузі культури ініціативною
групою учасників дитячих самодіяльних колективів МКУ «Палац культури»
взято участь у конкурсі малих грантів «Время хороших идей» при фінансовій і

технічній підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Для реалізації проектупереможцю конкурсу «Арт–простір «Наші таланти» придбано проектор і екран
на суму 14 тис. грн.
Також отримали проектно-кошторисну документацію малого залу МКУ
«Палац культури». Розроблений проект «Створення центру культурного
дозвілля на базі МКУ «Палац культури»». Мета проекту Національно –
патріотичне виховання підростаючого покоління, створення сприятливих умов
для розвитку патріотичного виховання дітей та молоді. Спільно з відділом
економіки Рубіжанської міської ради в стані розробки проект «Теплові панелі»
для участі в спільному з Європейським інвестиційним банком проекті
«Надзвичайна кредитна Програма для відновлення України», а також для
подальшої подачі на різні гранти.
З метою поліпшення умов надання культурних послуг за рахунок
спонсорських коштів була відремонтована кімната танцювальної студії
«Ліберті», встановлені дзеркала і хореографічні верстати на суму 8,3 тис. грн.
2. Мистецька освіта м. Рубіжного
Основними напрямками навчально-виховної роботи міської дитячої
школи мистецтв були збереження контингенту учнів, модернізація навчальновиховного процесу, введення нових форм і методів роботи.
Контингент учнів КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» у
2017 році складає 565 учнів:
фортепіанний відділ -109 учнів;
відділ народних інструментів – 75 учнів;
відділ струнно-смичкових, духових та ударних інструментів – 95
учнів;
відділення сольного співу – 65 учнів;
відділення хореографії - 102 учня;
відділення образотворчого мистецтва – 119 учнів.
В порівнянні з 2016 роком контингент учнів збільшився на 1%. Більшість
з них постійно приймає участь в обласних конкурсах виконавської
майстерності.
В КЗ «РМДШМ» відкриті 4 групи естетичного розвитку і 1 художня
група, що працюють на засадах самоокупності. Контингент учнів, які
навчаються в цих групах є стабільним і на 30.12.2017 року складав 86 учнів.
За рахунок коштів місцевого бюджету 92 учня КЗ «РМДШМ» із
соціально-незахищених сімей отримали 100% пільгу за навчання в школі
мистецтв.
Протягом 2017 року КЗ «РМДШМ» взяла участь в конкурсах різних
рівнів від міських до Міжнародних (9 - Міжнародних конкурсів, 4 Всеукраїнських), в яких учнями та викладачами школи було отримано 153
призових міста.
У 2017 році школа випустила 49 учнів, з яких 16 отримали
свідоцтво з відзнакою, 17 випускників вступили до вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації.

У школі працюють 23 творчих колективи, які в 2016-2017 навчальному
році зайняли 13 призових місць. Обдаровані учні отримують стипендію від БО
«Благодійного фонду« Кришталеве джерело».
За якістю музичної освіти КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа
мистецтв» є лідером серед шкіл естетичного виховання області, про що
свідчать численні перемоги юних рубіжан в конкурсах виконавської
майстерності всіх рівнів.
З метою оновлення матеріально-технічної бази комунального закладу
«Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» за рахунок спонсорської
допомоги придбано меблі для відділення хореографії загальною сумою 1,19
тис. грн., за рахунок спецфонду - два ноутбуки, три учбові дошки, п’ять
книжкових шаф загальною вартістю 20,86 тис. грн.. За рахунок спонсорської
допомоги для підготовки до нового навчального року придбані матеріали
для поточного ремонту та 12 учбових столів на загальну суму 11,04 тис. грн..
У 2016-2017 навчальному році для школи придбано нові музичні
інструменти: духові, ударні, струнні (50 тис. грн. за програмою розвитку
культури за рахунок місцевого бюджету); клавішні цифрові і акустичні
інструменти, скрипки, блок - флейти, гітара, домра (на умовах
співфінансування з обласним бюджетом на 120 тис. грн.).
За кошти благодійного фонду «Кришталеве джерело» зроблений ремонт у
великому концертному залі (5,000 грн.). З загального фонду витрачено
4299,84грн. на поточний ремонт системи водопостачання та системи опалення.
3. КУ «Міський музей»
"Міський музей" – сучасний заклад культури, місце збереження і
передачі пам'яті часів минулих майбутнім поколінням, центр духовності,
культурної спадщини, який сьогодні задовольняє інтелектуальні та естетичні
потреби населення міста.
Основні показники музею за 2017 рік:
- лекції, екскурсії, музейні читання, заходи – 383, їх відвідали – 4871
особа, з них учнів шкіл - 3505 осіб;
- виїзних виставок - 10, їх відвідало - 3191 особа;
- всього відвідувачів - 8062 особи.
У 2017 році в музейні фонди надійшло 487 одиниць основного фонду та
58 одиниць науково-допоміжного. На даний момент музейний фонд
складається з 3207 одиниць основного фонду і 1558 одиниць науководопоміжного фонду.
При музеї веде роботу творчий клуб «Золоте коло +», де організовано
займаються виставковою діяльністю кращі майстри і художники міста, багато з
яких мають звання «Народний майстер (художник) Луганщини». Роботи
«Золотого кола +» були гідно представлені на виїзних виставках майстрів у
м. Сєвєродонецьк «Весна іде», на обласному фестивалі української народної
іграшки та гри.

В обласному форумі Всеукраїнського фестивалю «Країна мрій» спільно з
дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) «Ти не один» проводилися майстер-класи з
виготовлення ляльок-мотанок, Петриківського розпису, бісероплетіння.
Майстри взяли участь в виставках, присвячених заснуванню Луганської
області, 11-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної творчості
самодіяльних колективів «Слобожанський Спас» у м. Сватове, в традиційному
конкурсі «Луганщина - світанок України».
Особливе місце в роботі музею займає виставка «Місто Майстрів» в
рамках міського Дня Сім'ї. Цього року міський музей організував і представив
на виставці роботи 250 майстрів міста та області.
Активізувалося методичне співробітництво з обласним музеєм, що
істотно дозволило збільшити кількість тематичних виставок та експозицій,
присвячених історичним датам.
Співробітники міського музею взяли участь в заочній фольклорній
експедиції «Дивосвіт народної творчості Луганщини» з науковими працями
«Про історію культури в м. Рубіжне 1914-1959 р.р.» та «Історія зелених
насаджень міста». Роботи були відзначені Луганським обласним центром
народної творчості за розвиток і збереження української культурної спадщини.
У поточному році вперше КУ «Міський музей» взяв участь у виїзній
виставці старовинних предметів «Немеркнучій світ давнини» з експонатами
основного фонду музею, де отримав високу оцінку фахівців.
З метою оновлення матеріально-технічної бази комунальної установи
«Міський музей» із місцевого бюджету було виділено 21,424 тис. грн., 7,6 тис.
грн. – спонсорські кошти.
У 2017 році музей прийняв участь в програмі, заснованої Української
громадською організацією «Не будь байдужим!». За програмою проекту «Місце
зустрічі - динамічний музей» в жовтні отримано мультимедійне обладнання на
суму 14,8 тис. грн. (відеопроектор та ноутбук) для роботи в громадському
просторі міста і регіону.
4. Централізована бібліотечна система
При бібліотеках централізованої бібліотечної системи функціонують 8
клубів та любительських об'єднань, які відвідують 202 осіб.
За 2017 рік у Рубіжанській ЦБС було проведено 280 культурномистецьких заходів (виставки, перегляди, презентації творчості, огляди
літератури, бесіди, тематичні та літературні зустрічі, ігри, вікторини),
спрямованих на популяризацію української культури, естетичне виховання,
національне відродження, національно-патріотичне виховання.
У 2017 на Луганщині стартував культурно-освітній проект «Жива
бібліотека» за підтримки Української ініціативи зміцнення суспільної довіри
(UCBI) і фінансуванні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В
рамках проекту в БФ № 2 пройшли зустрічі з діячами культури, поетами,
письменниками.

Центральна міська бібліотека взяла участь в мистецькому проекті "Музей
міста" Светлоград ", який передбачав протягом 2017 презентацію фільмів,
фотовиставок, книг про Донбас, проведення дискусій з авторами.
У лютому 2017 в літературній вітальні ЦМБ кризовий медіа центр
міста Львів провів презентацію книги "Кінематографічна ревізія Донбасу" з
показом художніх фільмів.
Рубіжанською ЦБС спільно з громадською організацією «Літературне
об'єднання «Радуга» розроблений інвестиційний проект «Схід і захід - одна
земля, одна країна», присвячений єднанню України через літературу.
Рубіжанська ЦБС взяла участь в проекті Міжнародної Організації з
Міграції (МОМ) «Сприяння відновленню і сталого вирішення проблем ВПО
(внутрішньо переміщених осіб) і потерпілого від конфлікту населення в
Україні», який фінансується Європейським Союзом.
До Всесвітнього дня поріднених міст проведена онлайн-зустріч
«Поетичні мости з'єднують серця» за участю поетів Рубіжанської громадської
організації Літературне об'єднання «Радуга» і літературної студії «Слово» міста
- побратима Долини Івано-Франківської області.
18 травня в рамках Міжнародного Шевченківського свята "В сім'ї
вольній, новій" в ЦМБ зустрічалися з діячами культури різних регіонів України.
Серед переможців Х обласного конкурсу «Молода людина Луганщини
2017» завідуюча абонементом бібліотеки - філії № 2 Рубіжанського ЦБС
Світлана Бондар.
У сфері молодіжної політики проведено заходи, спрямовані на підтримку
молодіжних ініціатив, національно-патріотичне виховання, створення умов для
інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості,
дозвілля молоді. Серед проведених заходів: «Молодіжний фестиваль «Вулична
імпреза - сквер живих скульптур», квест-гра «Рубіжне героїчне », патріотичний
захід для молоді призовного віку «Я - українець, громадянин, патріот»,
інтерактивна програма «Молодіжний MIX», семінар-тренінг "Протидія мови
ненависті через освіту з прав людини" за участю фахівців з України, Польщі та
Чехії, співпраця із Всеукраїнською ГО «Асоціація КВН України» в організації і
проведенні арт - акції «Молодь проти ненависті» і молодіжного концерту
«Країна Веселого Народу (КВН)» за участю молодих українських виконавців і
команд КВН з Житомира, Маріуполя, Харкова, Полтави, Черкас, конкурс
малобюджетних проектів літнього оздоровлення та відпочинку і реалізовані
проекти «Здоровий і успішний» (СШ № 2) і «Шкільний театр мініатюр» (ЗОШ
№ 8).
За рахунок грантів було придбано: комп’ютер, принтер, БФП (багатофункціональний пристрій), меблі, книги.
В 2017 році на утримання Рубіжанської ЦБС було виділено з місцевого
бюджету 2423,83 тис. грн..
Книжковий фонд Рубіжанської ЦБС поповнися сучасною україномовною
літературою на 1181 примірник на суму 74757, 65 грн., з них в рамках
Державної програми «Українська книга» - 1028 екз. на суму 69680,20 грн.; з
обмінного фонду ЛОУНБ ім. М. Горького – 31 екз. на суму 1011,45 грн.; за

кошти місцевого бюджету – 60 екз. на суму 2015,60 грн.; в дар – 62 екз. на суму
2050,40 грн.
5.Загальноміські заходи.
Протягом року в місті проводилися загальноміські заходи до державних
свят та пам'ятних дат, закладами культури було проведено близько 600
культурно-масових заходів серед яких конкурс «Я-Українка», міський конкурсвиставка «Великодні Таємниці», Міжнародне Шевченківське літературномистецьке свято «В сім’ї, вольній, новій…», заходи до 79-ій річниці утворення
Луганської області «Луганщина - це Україна», відкритий фестиваль-конкурс
«Таланти твої, Рубіжне», День сім'ї, виставки майстрів декоративноприкладного мистецтва і Народних майстрів Луганщини, звітні концерти
колективів ДШМ і ЦКУ «Палац культури», Різдвяні концерти в Дитячій школі
мистецтв. На проведення заходів було використано 81,384 тис. грн. коштів
місцевого бюджету.
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