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РІШЕННЯ 

VII сесії міської ради       скликання 

 

«___»  квітня 2021 року   № 

м.Шепетівка 

 

Про виконання комплексної програми 

 розвитку галузі культури міста Шепетівки 

на 2017-2020 роки 
 

 

       З метою надання звіту про виконання комплексної програми розвитку галузі культури 

міста Шепетівки на 2017-2020 роки, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про виконання  комплексної програми розвитку галузі культури міста 

Шепетівки на 2017-2020 роки  взяти до відома (додаток). 

2. Рішення XIX сесії міської ради VII скликання від 31 січня 2017 року № 14 «Про 

комплексну програму розвитку культури міста Шепетівки на 2017 – 2020 роки» зняти з 

контролю. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Безкоровайну Г.Г.  та постійну комісію  з   питань   охорони   здоров’я, соціального 

захисту   населення,   освіти,  культури,   молодіжної    політики  та спорту (голова комісії 

Собчук  Н.М.). 

 

 

 

 

Міський голова                                 Віталій  БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням       сесії міської   

ради  VIII  скликання 
 «__»___2021   №__  

 

        Комплексна програма розвитку галузі культури міста на 2017-2020 роки являє собою 

документ, що визначав стратегію розвитку культури та мистецтва м. Шепетівки на 2017 -

2020 роки. В основі програми покладено аналіз стану справ галузі культури міста за 

останні роки. Мета програми – чітке визначення стратегії розвитку культури  міста, 

концептуальних підходів до вирішення  основних проблем галузі культури та досягнення 

високого рівня розвитку професійного і аматорського мистецтва для формування 

гармонійно розвиненої особистості. 

        Програма передбачала забезпечення гарантій свободи творчості, доступу мешканців 

міста до усіх культурних надбань, реалізацію державної нормативно – правової бази у 

сфері культури і народної творчості м. Шепетівки, зміцнення і збагачення національного 

культурного надбання, утримання зусиллями органів місцевого самоврядування всіх 

існуючих елементів інфраструктури, забезпечення функціонування всіх закладів культури 

незалежно від їх підпорядкування, подальше збереження і розвиток традиційної 

української культури та культур національних меншин, що населяють місто. А також 

створення сприятливих умов для повноцінної реалізації творчих здібностей, культурних 

потреб і інтересів через функціонування початкових мистецьких навчальних закладів, 

мережі клубних формувань та гуртків самодіяльної творчості. 

         Для задоволення потреб громадян в аматорській мистецькій творчості, організації 

їхнього відпочинку та дозвілля держава та органи місцевого самоврядування створюють 

та утримують базову мережу культурно - дозвільних закладів клубного типу,  а також 

сприяють,  в тому числі фінансово,  створенню та діяльності недержавних культурно- 

дозвільних закладів,  клубів, аматорських об’єднань,  гуртків, студій за інтересами тощо. 

      На кінець 2020 року в місті діяло 3 масові бібліотеки, міський будинок культури,  парк 

культури і відпочинку,  дитяча музична і художня школи, муніципальний естрадно-

духовий оркестр.  На обліку та під охороною держави знаходиться 27 пам’яток , серед 

яких 24 пам’ятки історії,  2 монументального мистецтва та 1 архітектури . 

        В місті створено умови,  що сприяють розвитку мистецтва та народної творчості , 

поповненню бібліотечних фондів, збереженню культурної спадщини. Велика увага 

приділяється вдосконаленню реалізації державної культурної політики,  розвитку та 

функціонуванню української мови,  етнічної самобутності національних меншин, 

збереженню та відродженню нематеріальної культурної спадщини краю,  розширенню 

інформаційних функцій бібліотек.  Напрацьовано  великий   досвід проведення культурно-  

мистецьких акцій.  Аматорські колективи міста приймали  участь в   міських, 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних святах. 

        Разом з тим, процеси повноцінного забезпечення  діяльності  галузі  не  набули 

необхідного динамізму.  У зв’язку з недостатнім  фінансуванням галузі  в останні роки 

виникла гостра необхідність проведення капітальних ремонтів,   термомодернізації 

будівель,  реконструкції  та технічного переоснащення  закладів культури,  придбання 

спеціального автотранспорту, вирішення питань автоматизації бібліотечних процесів,  

організації вільного доступу користувачів до мережі Інтернет.  Практично не виділялись 



кошти на реставрацію  та ремонт об’єктів культурної спадщини. Не підписані охоронні 

договори на пам’ятки  культури.  

     Установи культури потребують  подальшої модернізації.  

     Все це зумовило  необхідність прийняття комплексної програми  розвитку галузі 

культури  міста на 2021– 2025 роки. 

 

      Бібліотеки сьогодні – це центри інформаційного та  культурно-
дозвіллєвого  простору.  
      Бути сучасною установою,  це  -  мати  гарне приміщення, сучасні меблі, нову 
українську книгу,  інтернет - техніку,  постійно передплачувати періодичні видання,  
постійно  підтримувати  зв’язки з громадськістю. 
 

Шепетівська міська  бібліотека №1 
 

      За період 2017-2020 рр.  
Придбано: 
       
 - комп’ютер в комплекті  – 9242грн.; 

-  пристрій для друку Canon   – 4299грн.; 
-  стілець ISO  ( 16шт.)   - 6150,02 грн.; 

-  металопластикові конструкції    (  вікна – 12шт, двері – 2шт.);   

-  тюль, карниз  – 6472 грн.; 

-  вітрина металева ( стелаж)  – 1250грн.; 

-  конвектор електричний  (2шт.) – 2599,80грн. 

      Зроблено поточний ремонт  приміщень міської бібліотеки №1 по вул. Героїв Небесної 

Сотні,54   –  473206,19грн. 

       Придбано  літератури  для поповнення бібліотечного фонду  -      15000 грн. 

       Передплачено періодичних видань  -  42509,35 грн. 

Всього:  667332,36 грн. 
 

 
                   Шепетівська міська бібліотека для дітей 

2017 рік 

Придбання книг і періодичних видань з міського бюджету: 

- 183 книги  - 10380 грн.  

-  періодичних видань  – 7230 грн. 

 

Були виділені кошти для придбання: 

 - дитячих стільчиків -  3750грн.  

 -  доріжок  - 4680грн. 

 - кошти для облаштування зовнішніх віконних відкосів  - 2500 грн. 

 

2018 рік    
Придбання книг і періодичних видань: 

 - періодичних видань   – 9487 грн. 

-  на книги кошти не виділялися. 

 

      З міського бюджету  виділено кошти  в сумі 174,4 тис. грн. на  проведення  поточного 

ремонту.  



      Зроблено капітальний ремонт читального залу: 

- замінено 5 дерев’яних віконних блоків на металопластикові конструкції; 

- вхідні двері замінено на нові, енергозберігаючі  броньовані;  

- замінено старі двері запасного входу з  тирсоплити  на  дерев’яні; 

- облаштовано вхід до бібліотеки, а саме: обладнано  дашок і викладено  тротуарною 

плиткою площадку. 

 Ці ремонтні роботи сприяли  утепленню  приміщень дитячої  установи. 

             Придбано  за кошти з міського бюджету   столи - кафедри для обслуговування 

користувачів – 4,4 тис. грн. 

2019 рік   

Придбання книг і періодичних видань: 

- на книги кошти не виділялися; 

- на періодичні видання  - 9988 грн. 

   

2020 рік 

 Придбання книг і періодичних видань: 

-  на придбання літератури  -  5000грн.  

-  кошти на підписку періодичних видань на ІІ півріччя 2020р. і І півріччя 2021р. -  з 

міського бюджету не виділені через брак коштів.  

  

     Придбано: 

-  виставкові стелажі  - 2500грн. 

-  крісла- груші – 2430 грн. 

-  банер для реклами бібліотеки – 830грн. 

 

Всього:  237575 грн. 
 

    Шепетівська міська бібліотека для дітей та дорослих №2 
 
       За період з  2017-2020 рр.:                              

- придбано періодичних  видань  та витрачено  на підписку - 23404,00 грн. 

- поповнено фонд міського бюджету на книги (287 примірників) - 30000,00 грн. 

- покращено технічне забезпечення бібліотеки  (пристрій для друку, ноутбук, проекційний 

екран,    проектор, комп’ютер в комплекті, принтер)  – 46099,00 грн. 

-  придбано меблів  для бібліотеки  – 14380,00 грн. 

- придбано обладнання  і  предметів довгострокового користування  – 19478,00 грн. 

  
 Всього :   133361,00 грн. 
 

                        Шепетівська дитяча музична школа 
 
      Згідно з вимогами ст. 26  ЗУ «Про позашкільну освіту»   забезпечено 

отримання безкоштовної мистецької освіти дітьми з багатодітних сімей, інвалідами, 

сиротами і дітьми,  позбавленими  батьківського  піклування. 

      За звітний період  391 дитині була надана  пільга на отримання безкоштовної 

мистецької освіти ( відповідно до Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської 



ради від 17.02.2011 № 57 «Про встановлення пільг з плати за навчання в школах 

естетичного виховання». 

      Проведено поточний  ремонт  приміщень мистецького закладу: 

2017 рік  - 86936,95 грн. (будівельні матеріали - 8138,95 грн;  металопластикові  вікна та 

двері - 78798,00 грн) ; 
 

2018 рік  -  100881,94 грн. (будівельні матеріали та господарчі матеріали – 50881,94 грн; 

металопластикові  вікна - 50000,00  грн); 
 

2019 рік  –  65744,98 грн. (будівельні матеріали – 15341,26 грн;  металопластикові вікна - 

50403,72 грн); 
 

2020  рік - 52449,00 грн. (будівельні матеріали  - 11743,00 грн; металопластикові вікна – 

40706,00 грн). 

Всього:   306012,87 грн. 

       Проведено: 

-  капітальний ремонт частини будівлі (заміна покрівлі даху)  - 813381 грн.   

-  монтаж  та  установлення пристроїв блискавкозахисту - 50953грн.  

 Всього:  864334 грн.. 

       Покращено  матеріально-технічну базу за період 2017-2020 рр. 

       Закуплено: 

- комп’ютерної  техніки  – 23069грн.; 

- музичних  інструментів – 54518грн.;  

- меблів - 20550грн.; 

- електросвітильників – 23786грн.). 

Всього: 121923 грн. 

     Для  участі в  науково – практичних конференціях, семінарах, круглих столах з 

проблем діяльності ПСМНЗ та участі в мистецьких конкурсах різних рівнів з метою 

підвищення кваліфікації викладачів було виділено кошти з місцевого бюджету за 2017-

2020 рр. - 20100грн. 

 

Всього : 1312369,87 грн. 
 

 КУ «Шепетівський парк культури і відпочинку»  

2017рік  

Придбання атракціонів: 

-  «Клоун» -  35350,00 грн.  

- «Колокольчик» – 14250,00 грн. 

  

2018 рік  
 
Придбання основних засобів: 

 - мотокоса OLEO-MAC 746Т – 16999,00 грн. 

  

 2019рік     
 
Зроблено поточний ремонт атракціонів: 

 

- «Дзвіночок»(«Колокольчик») – 22289,00 грн. 



- «Веселі гірки» - 85561,00 грн. 

- «Колесо огляду» - 180264,00 грн. 

 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво арки головного 

входу КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за адресою м.Шепетівка, 

Хмельницька область,  вулиця Героїв Небесної Сотні, 71 –  6900,00 грн.  

  

2020рік  - 

Всього:  361613,00 грн. 
  

Шепетівська дитяча  художня  школа 
 

      Згідно з вимогами ст. 26 ЗУ «Про позашкільну освіту» 

забезпечено отримання безкоштовної мистецької освіти дітьми з багатодітних сімей, 

інвалідами,  сиротами  і  дітьми, позбавленими батьківського піклування. 
      За звітний період 191 дитині була надана пільга на отримання безкоштовної 

мистецької освіти ( відповідно до Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської 

ради від 17.02.2011 № 57 «Про встановлення пільг з плати за навчання в школах 

естетичного виховання». 

     Проведено поточні ремонтні роботи  приміщень мистецького закладу: 

 

2017 рік - 25501,86 грн (будівельні матеріали-7501,86, металопластикові двері- 18000,00);  

2018 рік - 24101,42 грн (будівельні матеріали-4901,42, металопластикові двері- 19200,00); 

2019 рік- 4644,00 грн (будівельні матеріали-4644,00); 

2020 рік- 2826,00 грн (будівельні матеріали-2826,00). 

Всього - 57073,28 грн. 

     Придбано 25 підвісних світильників на суму 16205 грн  
     З метою підвищення кваліфікації педагогів було виділено кошти з місцевого бюджету на 11 

відряджень на суму 2090.00 грн. 

   Педагоги за власний рахунок здійснюють підготовку,  оформлення та доставку робіт для участі у 

мистецьких конкурсах різних рівнів, з місцевого бюджету було виділено за 2017-2020 роки кошти 

на 18 відряджень для участі у конкурсах на суму 4310.00 грн. 

 
Всього: 79678,28 грн. 

  

         Муніципальний  естрадно – духовий  оркестр  Шепетівської міської ради 
 

 За період з 2017-2020 рр. придбано: 
2017 рік 
-підставка для барабана – 2000,00 грн 

-підставка під акустичну систему – 1188,00 грн 

-мікшерний пульт – 48114,00 грн. 
Всього: 51302,00 грн 
 2018 рік 
Придбано: 

- ноутбук – 16000,00 грн 

- радіосистема «SAMSON» - 11000,00 грн. 

 

Всього: 27000,00 грн. 
 



2019 рік 
Придбано: 

- скрипка майстрова 12000,00 грн 

- мульти кор. – 8000,00 грн. 

- радіосистема «SAMSON Airline77” – 11000,00 грн 

- міді клавіатура в комплекті – 29000,00 грн. 

- набір тарілок Paiste PST7 – 12040,00 грн 

- ударна установка 27676,00 грн 

- пюпітри BIG-  3132,00 грн . 

Всього: 102848,00 грн. 
 
2020 рік  
Придбано: 

- трикутник 6 – 180,00 грн. 

- кабель мік-й 10м-4*310, 4м-6*190, 2м2*102 – 2584,00 грн 

Всього: 2764,00 грн 
Всього:    183914,00 грн. 

 

 

 

                          Шепетівський  міський  будинок  культури 
 2017 рік  
 "Капітальний ремонт підвісної стелі вестибюлю»  - 76 846,40 грн.;      

"Капітальний ремонт зовнішньої стіни глядацької зали" -    1 109 302,60 грн.;    

Поточний ремонт та перевірка опалювальної системи будинку культури – 29566,75 грн.;  

Поточний ремонт приміщень міського будинку культури - 67,274 грн. 

 

Придбано: 

- звукотехнічне обладнання для Шепетівського міського будинку культури 

(радіомікрофони)     -  46 300 грн.;       

- мультимедійна аппаратура  (мультимедійний комплекс) для 

студії  раннього розвитку "Пізнайко"    -   25 700 грн.; 

- офісні меблі -  4 300 грн. 

-  

Всього -  1359289 грн.  

  
2018 рік  
 «Капітальний ремонт правої сторони покрівлі даху  Шепетівського  міського будинку 

культури» - 385000 грн.; 

Виготовлення технічного паспорта приміщення МБК  - 8000 грн. 

 

Придбано : 

- комп’ютер в комплекті  - 14900 грн; 

- комп`ютерне обладнання (принтер, юпс)  - 8000 грн; 

- двері - 13800 грн. 

 

За звітний період було  зроблено ряд заходів по пожежній безпеці: 

- протипожежне,  рятувальне та  захисне обладнання (вогнегасники, рукав пожежний)  

5300 грн.; 



- перезарядка вогнегасників     -   425 грн; 

- виміри опору ізоляції-  4500 грн. 

  

 Всього: 448200 грн. 
  

 2019 рік 

Зроблено: 

- просочування дерев’яних конструкцій вогнегасним розчином - 67300 грн; 

- монтаж та устаткування пожежної сигналізації  -  208 700 грн; 

- ремонт та обслуговування пристроїв блискавозахисту  -119500 грн 

- випробування пожежних рукавів,  гідрантів, кранів - 1900 грн 

- перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників - 6300 грн. 

  

 Придбано: 

-  крісла до малої зали   -  125565  грн.; 

-  звукопідсил.,світлова апаратура  -  29500 грн; 

-  комп’ютерної техніки - 12100 грн; 

-  протигазів  30 шт      9600 грн 

-  баян 49тисяч 500 грн 

  

 Всього: 629965 грн  

 

2020 рік 
 Зроблено поточний ремонт водопроводу - 26 977, 65 грн; 

Придбано: 

-  матеріали  для  проведення  поточного  ремонту  кабінетів  МБК власними силами   - 

3949 грн.; 

- пожежні рукави  -  2148грн; 

- ламінатор -  1972 грн. 

Всього: 35046,65 грн. 
 

Також  залучено  позабюджетні кошти та кошти, зароблені на 
самоокупності. 

 
                              Шепетівська міська бібліотека №1  
Придбано: 

- 54 книги – 4502 грн 

Подаровано: 

- 937 книг – 42772 грн 

Всього: 4238 грн. 

 

Шепетівська міська бібліотека для дітей 
 

Придбано: 
- 74 книги – 4238 грн 



Подаровано: 
-185 книг – 10269 грн 

 

Всього: 4238 грн. 

 

Шепетівська міська бібліотека для дітей та дорослих №2 
  Силами колективу зроблено поточний ремонт (за кошти благодійників) 

-  ремонт бібліотеки – 25000,00 грн 

-  вхідні металеві двері- 8000,00 грн 

-  диван -3000,00 грн 

-  диван-пуфик -1000,00 грн 

-  стільчики- 600,00 грн 

-  килим – 500,00 грн 

-  ремонт стільчиків і столів – 1000,00 грн 

-  вулична кована лавочка – 3000,00 грн 

А також: 

-  подаровані книги  (150 кн.) – 18000,00 грн  

 

Всього: 52900,00 грн. 
 

Шепетівська дитяча музична школа 
Власними силами проведені капітальні ремонти в класах №: 11, 11а, 20, 29, 43, 47, 77 

(спец.рахунок – 10623грн., спонсорська допомога – 5200грн.) 
Всього :15823грн.  

 
КУ « Шепетівський парк культури і відпочинку» 

 

У 2017 році за кошти з власних надходжень було придбано: 

 Банери – 500,00 грн. 

  Господарчі товари – 3123,00 грн. 

 Запчастини до садової техніки – 13250,01 грн. 

Всього: 16873,01 грн. 
У 2018 році за кошти з власних надходжень було придбано: 

 Запчастини до садової техніки – 16594,56 грн. 

 Мотокосу OLEO-MAC-746T - 19896,00 грн. 

 Господарчі товари – 25251,66 грн. 

Всього:61742,22 грн. 
У 2019 році за кошти з власних надходжень було придбано: 

 Господарчі товари – 2425,00 грн. 

 Запчастини до садової техніки – 2732,60 грн. 

Всього:5157,60 грн. 
У 2020 році за кошти з власних надходжень було придбано: 

 Господарчі товари – 8410,00 грн. 

 Запчастини до садової техніки – 805,00 грн. 

 Бензокосу SOLO 154 – 10649,00 грн. 

 Дошки необрізні – 1212,00 грн. 

 Комп’ютерну техніку та приладдя -  12750,00 грн. 

Всього: 33826,00 грн. 
Всього за 2017-2020рр. 117598,83 грн. 
 



Шепетівська  дитяча художня школа 
 

2017-2018 н. р. 
Придбано: 
- ноутбук  - 9352,00 грн. 

- монітори - 11950,00 грн. 

- канцтовари  - 90,00 грн. 

- будматеріали  - 2058,00 грн. 

- друкована продукція (свідоцтва) -  600,00 грн. 

-  маршрутизатор  - 515,00 грн.  

- стіл корпусний  - 2235,00 грн. 

- шкаф-стелаж  - 1738,00 грн. 

- література  - 239,00 грн. 

 

Всього : 28777,60 грн. 
 
2018-2019 н.р. 
Придбано: 

- господарчі товари -1680,00 грн 

- канцтовари -  667,50 грн 

- металопластикові двері  - 9000,00 грн 

- мольберти  - 7744,00 грн 

- вертикальні жалюзі - 2100,00 грн 

- горизонтальні  жалюзі  -  850,00 грн 

- карнизи металопластикові - 935,00 грн 

- карнизи алюмінієві – 75,00 грн 

- драбина  - 900,00 грн 

- стілець  - 150,00 грн 

- умивальник – 1000,00 грн 

- конвектори електричні – 5600,00 грн 

- мийка врізна – 1095,00 грн 

- тумба під мийку -3522,00 грн 

- ПК в комплекті -9489,00 грн 

 

Всього 44807,50 грн 
 
 2019-2020 н.р. 
Придбано: 

- світильники світлодіодні  - 3967,80 грн 

- шпалери  - 1350,00 грн 

- клей  - 4500,00 грн 

- мольберти  - 3967,80 грн 

- жалюзі вертикальні -  1350,00 грн 

- кутовий стіл -  4500,00 грн 

- системний блок - 7967,00 грн 

- клавіатура-  465,00 грн 

 

Всього 28067,60 грн 



                      Муніципальний  естрадно – духовий  оркестр  Шепетівської міської ради 
 
2017 -2020 рр.  
 
Придбано: 

- чохли  для АС – 2*500, 2*600, 4*700 – 5000,00 грн. 

- мікрофон AYDIХ0М – 6000,00 грн 

- оркестрова тарілка Dasite – 1450,00 грн 

- стільці  ISO blac C-26 – 1860,00 грн 

Всього: 14310,00 грн 

                              Шепетівський міський будинок  культури 
2017 рік  
Придбано: 

- світильник – 3741 грн; 
- завіса сценічна -  8000 грн.; 

-  диван офісний  - 4200 грн.; 

 - костюми для худ самодіяльності  -8400 грн. 

 

Проведено: 

- поточний ремонт та облаштування санвузла -  6000 грн; 
- поточний ремонт кабінетів гурткової роботи та коридорів - 10500 грн. 

 
     На ремонт та облаштування кімнати звукотехнічного обслуговування культурно-

освітніх заходів: 

- залучено кошти з гранду  - 12 850 грн.; 

- кошти на придбання шафи  - 2 000 грн.;  

- костюми   для художньої самодіяльності  - 7950 грн. 

 

Всього:  40841 грн. 
 
 
2018 рік 
 
      Придбано матеріалів та зроблено поточні ремонти  власними  силами: 

- малої актової зали  - 45 200 грн; 

- поточний ремонт світлового обладнання   - 2700 грн. 

 

 Закуплено: 

- столи,  шафи -5200 грн.; 

- двері, ролети -8700 грн.; 

- елекрообладнання та супутні товари   -  5700 грн; 

- одяг для малої сцени  - 12250 грн. 

 

Придбано: 

- лавку  -  2 000 грн.; 

- двері дерев’яні – 4900 грн. 



 Всього:  80175 грн. 
 

2019 рік 

Придбано:  

- матеріали  для  проведення  поточного   ремонту  кабінетів  МБК власними  силами  - 

35600 грн; 

- костюмів для художньої самодіяльності - 35800 грн. 

  

 Всього: 71400 грн. 
 

 2020 рік       

Придбано: 

-  матеріали  для  проведення  поточного  ремонту кабінетів МБК власними силами  - 

22580 грн.; 

- костюми  для художньої самодіяльності  -15175 грн ; 

- ноутбук  - 19750 грн. 

 

Всього:  57505 грн. 
Всього за 2017-2020 рр. – 249921,00 грн. 

 

  

 
 

 
 

Начальник відділу культури 

Шепетівської міської ради                                                                        Світлана ДЖУС 

                             

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 

 

 

 


