
 

 

 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

__________2020 року                    Баштанка                                                  № ____     

 

Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради   «Про 
хід виконання Програми розвитку 
культури на території Баштанської 
міської ради на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 
06 квітня 2017 року № 5» , та внесенням 
змін до неї 
 

  Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, розглянувши проект рішення «Про хід виконання 
Програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року № 5»,  

та внесенням змін до неї,  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про хід виконання 
Програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року № 5», та 
внесенням змін до неї, та винести даний проєкт на розгляд чергової сесії міської 
ради (проєкт рішення додається).  

 

 

 

 

 Міський голова                                                                     Іван РУБСЬКИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 2020 р.                             
Баштанка 

№ ____ сесія  сьомого 
скликання 

 
Про хід виконання Програми розвитку 
культури на території Баштанської 
міської ради на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 
06 квітня 2017 року № 5, та внесення 
змін до неї  
 

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законів України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу» заслухавши та обговоривши 
інформацію начальника відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету 
Баштанської міської Березовської С.В.  про хід виконання Програми розвитку культури на 
території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 
від 06 квітня 2017 року № 5, та внесення змін до неї, враховуючи висновки постійних 
комісій, Баштанська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
        1.Інформацію начальника відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету 
Баштанської міської ради Березовської С.В. про хід виконання Програми розвитку культури 
на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 06 квітня 2017 року № 5, та внесення змін до неї, за період з 01.01.2019 р. – по 
31.12.2019 р взяти до відома.  
         2.  Внести зміни  в рішення міської ради від 04.05.2018 року №5 «Про внесення змін і 
доповнень до Програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 

роки,»  а саме: 
в розділі V основних напрямків Програми «Підтримка творчої молоді » 

 пункт 5.6. викласти в новій редакції:  
          «Преміювання переможців щорічного відкритого конкурсу «Сузір’я талантів» 

                                                                           Виконавці:  Відділ розвитку культури і туризму  
                                                                  Термін виконання:    протягом дії програми 

3.  Внести зміни до додатку до Програми   «Обсяги фінансування заходів програми розвитку 
культури на території Баштанської міської ради 2017 – 2020 роки», затвердженого рішенням 
Баштанської міської ради від 25 червня 2019 року №8 , а саме пункт 69  викласти в новій 
редакції: 

«Організація для працівників закладів культури, художніх, танцювальних, 
фольклорних, аматорських колективів та  мешканців Баштанської об’єднаної 
територіальної громади поїздок (екскурсійних, оглядових, для обміну досвіду та 
інших заходів)» 

                                                            Виконавці:     Відділ розвитку культури і туризму,  
                                                            Термін виконання:    протягом дії програми».         



4. Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради, фінансовому 
відділу продовжити роботу щодо виконання та фінансування заходів зазначеної 
Програми. 

 

 
          Міський голова                                                                                      Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

за 2019 рік 

про хід виконання Програми розвитку культури на території Баштанської 
міської ради на 2017-2020 роки 

     Протягом звітного періоду робота відділу була спрямована на збереження та 
повноцінне функціонування мережі закладів культури.  
      Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва здійснюється 
мережею закладів культури, а саме: 14 клубних закладів, дитяча музична школа, 
Баштанський краєзнавчий музей і Музей історії та образотворчого мистецтва села 
Христофорівка. 

        Стратегію і практичні заходи щодо розв’язання основних проблем 
функціонування та розвитку галузі визначає Програма розвитку культури в 
м.Баштанка та селах Баштанської міської ради розрахована на 2017-2020 роки. 
Основною метою Програми є суттєве поліпшення матеріально-технічних та 
економічних умов розвитку культури в Баштанській об’єднаній територіальній 
громаді, створення умов для ефективного функціонування закладів галузі 
«Культура» та забезпечення більш високого рівня розвитку історико-культурного 
потенціалу громади. 

В 2019 році на розвиток закладів культури було виділено- 12147,3 тис.грн , в т.ч по 
загальному фонду- 9480,7 тис.грн, на капітальні видатки -2463,3тис.грн, 
спеціального фонду – 203,3 тис.грн. 

Клубні заклади 

За підсумками роботи працівники клубних закладів Баштанської ОТГ в 
2019 році зайняли І місце в рейтингу участі аматорських колективів, окремих 
виконавців і майстрів в обласних, регіональних, усеураїнських культурно-

мистецьких заходах а саме: 

- участь в обласному конкурсі розмовного жанру «Барви надії» , 
- в  обласному огляді вокально-хорового жанру «Материнська пісня»  
- Всеукраїнський фестваль-конкурс хореографічного мистецтва 

«Миколаївські зорі»  
- в обласному конкурсі вокально-інструментальних ансамблів, естрадних 

гуртів та окремих виконавців-інструменталістів «Gorda» 

- в обласному конкурсі аматорських театрів «Миколаївська Мельпомена» 

- в конкурсі «Перлина Прибужжя» 

- виставкові заходи, участь в обласних заходах та інші. 
За результатами роботи отримали 7– «Гран-прі», 21 – І місце, 18 – ІІ місце, 6 
– ІІІ місце.  

На заходи в 2019 році  виділено - 420,9 тис.грн в т.ч. 
-  до 120 річчя Григорія Довженка виділено- 45,928 тис. грн (виготовлення 

книги-каталогу в кількості 100 штук, банеру, буклетів); 
- проведення байкерського фестивалю «Чупакабра» 69,800 тис.грн 

- день міста – 99,988 тис.грн 

- участь в усекраїнських, обласних конкурсах - 42,261 ти. грн. 



- конкурс «Талановита молодь Баштанщини» - 6,8 тис. грн. 
 

  Всього  проведено - 1468 заходів, з них : 

-  культурно-освітніх та розважальних заходів – 1146 (відвідувачів – 50950, з 
них дітей – 23235 ); 

-  концертів аматорських колективів – 152 (відвідувачів – 33317, з них дітей –
 8194); 

-  виставок творів мистецтва – 92,  (відвідувачів -13391, з них дітей  - 2399); 

- інші культурно-освітні та розважальні заходи - 1146,( відвідувачів – 50950 ,з 
них 23235 дітей); 

- суспільно-політичні та інші заходи - 64, (відвідувачів – 7617, з них- 2008 

дітей).  
 

    

   В клубних закладах Баштанської ОТГ працюють вокально-хорові, музично-

інструментальні, хореографічні, театральні, любительські об’єднання, гуртки, 
клуби за інтересами, яких налічується 85 формувань (1150 учасників). 
        Серед аматорських колективів Баштанської ОТГ – 7 колективів мають 
звання «народний», 1 «зразковий».  
Народні: 

-  оркестр духових інструментів  
- Баштанський народний хор,  
- хор ветеранів праці та дітей війни, 
- гурт естраднної пісні «Дивограй»,  
- народний ансамбль української пісні «Берегиня», 
- студія образотворчого мистецтва «Кольори веселки»,  
- студія образотворчого мистецтва «Веселі акварелі». 

      Зразковий: 
- хореографічний колектив «Славія»  

 

    В Баштанській ОТГ в 2019 році активно проводилась робота в 6 клубах за 
інтересами і аматорських об´єднаннях.  Систематично і активно працювали:   
- народна студія «Веселі акварелі», керівник студії – Бєлосвєт Л. В. - член 
обласного творчого об’єднання художників-аматорів та майстрів декоративно-

прикладного мистецтва «Прибужжя» з 2015 р. 
- Творче об´єднання  для дорослих  «Джерело» створене в 2008 році та  
народна дитяча студія «Кольори веселки» з 1986 року при Баштанському МБК,  
очолює  – Козявко О.М.   
- Клуб відпочинку для літніх людей «Берегиня» Новоєгорівського СБК 
створений в 2011 році, керівник – Безощук Л.П.  
- Клуб змістовного дозвілля «Молоді душею» при Баштанському МБК 
заснований в 2017 році, керівник –Плужник С.В. Вже два роки поспіль при 
міському Будинку культури працює клуб «Молоді душею», він був створений з 
метою сприяння повноцінного дозвілля людей поважного, мудрого віку. 
Зустрічі проходять щомісяця в останню неділю. 
   В студіях декоративно-прикладного мистецтва беруть участь народні умільці 



та діти різних вікових категорій, які займаються вишивкою хрестиком, гладдю, 
бісером, поробками з соломки, пошиттям м’яких іграшок. Майстри 
Баштанської об’єднаної територіальної громади є постійними учасниками всіх 
районних та обласних мистецьких акціях, виставках.  
  Так протягом 2019 року приймали участь в таких обласних заходах: 

- фестиваль дитячої та юнацької творчості «Art-MIX» ,  

- обласна виставка художніх виробів майстрів Миколаївщини «Диптих - ART» 
(Козявко О., Бондарєва А., Ракітіна Н.,); 

-  Виставка декоративно-ужиткового мистецтва на обласному огляді вокально-

хорового жанру «Материнська пісня» («Глиняна іграшка») (Козявко О.М.); 

- Фестиваль громад Миколаївщини «Нам DOBRE разом», м. Вознесенськ( Козявко 
О., Бондарєва А., Латарія І., Шистко О.); 
- Виставка на обласному святі козацької творчості «На Покрова»; 
- Заключна виставка ІV виставкового циклу «Нові іменаМиколаївщини 2018-2019» 
(Козявко О., Бондаренко О., Бондарєва А., Ракітіна Н., Бєлосвєт Л.) Грамоти. 

– «Вода – джерело життя – 2019» - щорічний конкурс дитячого малюнка 
Баштанського міжрайонного управління водного господарства до Дня водних 
ресурсів, Дня довкілля та Дня Південного Бугу.  

-участь в обласному фестивалі дитячої творчості «ART–MIX – 2019». 

Матеріально-технічне забезпечення 

В 2019 році забезпечено: 

  Баштанський МБК - 89765,95 грн: ноутбук – 12800 грн., драбина – 3000 

грн,сценічні костюми для театрального колективу «Настрій» - 5 000 грн., 
виготовлення технічної документації – 22332,85 грн., монтаж газ.лічильника – 

2507,34 грн.,телекомунікаційні послуги – 3498,23 грн., ремонт каналізації – 6460 

грн.,вогнегасники - 4000 грн., Інші заходи – 26768,41. 

Щодо залучення благодійних  коштів у 2019 році-13500 грн. 
Надійшло коштів від: 
- ТДВ «Баштанський  сирзавод»  - 12000,00 (для ансамблю танцю «Славія») 
- Фізичні особи – 1500,00.  

     Баштанський міський будинок культури надає платні послуги сума склала за 
оренду приміщення – 24000 грн. 

Добренський СБК -79990 грн: придбання театральних крісел 100 шт.-76100 грн, 

фотоапарат-3800 грн. 
Новоєгорівський СБК:-72400 грн: підсилювач- 14000грн, ноутбук -11400 грн, 
кондиціонер – 27400грн, поточний ремонт даху Будинку культури – 19600 грн. 
Пісківський СБК- 870571грн: капітальний   ремонт СБК- 715636 грн, поточний 
ремонт покрівлі-130725 грн, улаштування системи опалення -24210 грн. 
Шевченківський СК 650 грн: поточний ремонт -650 грн. 
Новопавлівський СБК- 20550 грн. шкафи 2шт., столи 2шт.,сільці 10шт. - 10000 

грн., тенісний стіл - 6000 грн., принтер- 4000 грн. ролтер- 550 грн. 



Зеленоклинський СК- 6400 грн:придбання туалету – 5000 грн., поточний ремонт- 

1400 грн проведення інтернету -2500 грн 

Новоіванівський СБК  -71054 грн: придбано та встановлено 10 вікон, 3 
міжкімнатних дверей – 46754 грн., акустичну систему в комплекті 2 мікрофони та 1 
стійка для мікрофону – 9440 грн.,  жалюзі – 3800 грн. принтер-6000 грн, підключення 
до мережі інтернет- 4060 грн, поточний ремонт -1000 грн . 

Зеленоярський СК- 8000 грн: поточний ремонт - 8564 грн,  
КЗ «Плющівський СБК»-84638 грн: сценічні костюми для вокального колективу 
«Барви», сценічне взуття – 13670 грн, стенди для кімнати гурткової роботи -4000 

грн, фото штори для заднику сцени – 520 грн.,укладено тротуарну плитку перед 
приміщенням СБК -57241 грн.,підведено водопостачання – 9207 грн 

Новогеоргіївський СК -27000 грн: поточний ремонт -27584грн, технічне 
обстеження будівлі -6550 грн 

Новосергіївський СБК-162300 грн:поточний ремонт стелі актової зали – 98000 

грн, капітальний   ремонт СБК – 64300 грн 

Христофорівський  СК- 749688 грн: реконструкція СБК – 581288грн. , 
капітальний ремонт(фасад, вимощення) – 168400 грн. 
Явкинський сільський культурний центр -678012 грн:капітальний   ремонт- 

615000 грн, придбання тренажерів для фітнес-центру - 46872грн , технічні умови 
на приєднання до електричної мережі-  16140 грн. 
Міський Культурний центр – 25021 грн: виготовлення ПКД на танцювальний 
майданчик -8269 грн, облаштування туалетної кімнати -16752 грн. 

 

Баштанська дитяча музична школа 

 Музична школа міста Баштанка – державний заклад освіти у сфері культури та 
мистецтв 

У музичній школі працюють колективи народного відділу: ансамбль гітаристів 
«213 гітаристів»,  ансамбль «Колорит». Діють також молодший та старший хор. 
Усі ці колективи приймають участь у районних та обласних концертах та 
конкурсах і виборюють призові місця. 

У 2019 році були виділені кошти в сумі-79159 грн г,придбали музичні 
інструменти та обладнання-  25139 грн,   столи, парти, стільці-19845 тис.грн, 
прінтер-3500грн, монітор -3020 грн, піаніно ямаха 24000 грн. Проведений 
поточний ремонт приміщення ззовні -23500 грн.  

На сьогоднішній день у школі навчається 130 учнів з таких фахів: фортепіано, 
народні інструменти, сольний академічний спів, існують 4 відділи – народний, 
фортепіанний, теоретичний, вокально-хоровий. 

 У закладі проводяться різноманітні, конкурси на краще виконання етюдів, 
концерти відділів, класів, загальні концерти, учні та викладачі школи приймають 
активну участь у концертному житті Баштанської ОТГ . 

У 2019 році учні Баштанської ДМШ прийняли участь в таких конкурсах: 
- 13 березня 2019 року відбувся обласний конкурс академічного співу, який 

проходив в ДМШ №1, брали участь учениця 7 класу Грінченко Ольга 
посіла 3 місце, учень 6 класу Базанов Денис посів 2 місце, учні класу 
викладача Шулюк .Л.С 



- 21 березня 2019 року відбувся обласний піаністів який проходив в ДМШ 
№1 , брали участь Учень 7 класу Рижик Володимир посів 2 місце клас 
викладача Лещенко М.Г, учениця 6 класу Іваніцька Вероніка посіла 3 
місце клас викладача. 

- 27 березня 2019 року відбувся обласний конкурс виконавців на народних 
інструментах  (клавішні інструменти) який проходив в ДМШ №1, брали 
участь Учень 4 класу Сичов Олег посів 3 місце клас викладача 
Сушицького О.М, учень 5 класу Морозов Станіслав отримав грамоту за 
участь клас викладача Бутенко Т.В.  

- 22 березня 2019 року відбувся зональний  конкурс солістів та виконавців 
на музичних інструментах «Музичні перлини», Баштанського зонального 
методичного об'єднання, в місті Баштанка. В якому брали участь учні 
нашої школи: Галаза Дарія (фортепіано)кл. викл. Дуб'яги Н.М - ІІ місце, 
Грицюк Софія (фортепіано)кл. викл. Лещенко М.Г - ІІ місце, коршевнюк 
Андрій (гітара)  І місце кл. викл.  Османова І.М, Бурдун Олександр (блок 
флейта) І місце кл.викл. Османов І.М 

       Учнівські колективи беруть участь у конкурсах різних рівнів, концертних 
заходах школи, міста, області. 
       Школа впевнено зарекомендувала себе активним пропагандистом музичного 
мистецтва. У закладі затвердилися такі форми культурно-просвітницької роботи: 
- концерти-лекції, присвячені ювілейним датам композиторів, діячів мистецтва 
та святам, присвяченим соціально-громадським подіям у житті нашої держави; 
     Традиційно, у травні кожного року, відбуваються звітні концерти викладачів, 
учнів і ансамблів малих форм та колективів школи. 

 

Музеї: 
       Розвиток музейної справи в громаді забезпечують такі заклади культури, як 
Баштанський краєзнавчий музей, музей історії села та образотворчого мистецтва 
с.Христофорівки. Музейні заклади протягом 2019 року забезпечують належні умови 
для відвідувачів. Так Баштанський краєзнавчий музей протягом року відвідало 5615 

осіб, працівниками музею проведено 196 оглядових та тематичних екскурсій, 
Христофорівський музей відвідали 1685 осіб, було проведено 69 екскурсій та 
створено 13 тематичних виставок.  
 В 2019 році в Баштанському краєзнавчому музеї вперше був проведений захід «Ніч 
в музеї» 18 травня, з показом фільму, з проведенням майстер-класів, були оформлені 
фотозони. 

 

Матеріально-технічне забезпечення. 
Баштанський краєзнавчий музей-  виготовлення ПКД на капітальний ремонт - 

50000 грн, ноутбук-10800 грн, вітрини-16980 грн, календарі  до 100 річчя 
баштанської республіки, принтер -4000 грн. 

Музей історії та образотворчого мистецтва села Христофорівка поточний 
ремонт поліцейської кімнати – 23500 грн. 

В закладах культури Баштанської ОТГ проводиться відповідна робота по 
впровадженню інноваційних форм і методів роботи. Працівники культури 



охоплюють культурно-мистецькими заходами різні вікові категорії населення, 
постійно працюють над підвищенням художнього і творчого рівня працюючих 
колективів, широко втілюють в роботу нові форми культурно-дозвіллєвої 
діяльності. Робота закладів культури не обмежується стінами їхніх приміщень, а 
переноситься на виробництво, в трудові колективи, проходить за місцем 
проживання та відпочинку населення і будується таким чином, щоб задовольнити 
культурні потреби всіх верств населення. 
      Впровадження інноваційних форм і методів роботи сприяє підвищенню якості 
послуг, що надаються закладами культури, робить їх більш доступними та цікавими 
для населення, що в результаті впливає на рівень задоволення культурних потреб 
громадян, збільшує відвідуваність. Інновації впроваджуються в тих закладах, де 
фахівці займають активну позицію і хочуть змінити щось на краще.  
Так, з червня 2018 року в місті Баштанка працює «Кінотеатр під відкритим небом 
«Кінорай», що реалізувався в рамках співпраці громади з програмою Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE).  
В с.Христофорівка працює фітнес-центр «Олімп» - центр здоров’я, відпочинку і 
добробуту. 
    Інтернет-центр «Фенікс» на базі  КЗ «Плющівського СБК», де відвідувачі 
можуть отримувати доступ до світових і вітчизняних інформаційних ресурсів, 
завести свою поштову скриньку, поспілкуватись з друзями у соціальних мережах 
та ін. Відвідувачів за 2019р – 2031 осіб.  
        Завдяки перемозі в 2018 р  у конкурсі «Місцеві ініціативи для розвитку 
громад», що оголошувався для громадських організацій та ініціативних груп 8 
громад Миколаївської області в рамках Програми «Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність» (DOBRE), був започаткований байкерський 
фестиваль «Чупакабра», який щорічно проводиться у другу суботу серпня  у 
Христофорівському лісі. На фестивалі можна було почути виступ гуртів « RAY», 
BEAST (Ария), Good Bad Ivan, побачити рицарський турнір клубу «Бродекс». 
          21 червня відбулося відкриття громадського простору «Майстерні гендерних 
ідей». Ініціаторами були члени ГО «Центр розвитку місцевої демократії Голос 
громади»,  які мали змогу прийняти участь у Програмі малих грантів для 
випускниць Академії Жіночого Лідерства в рамках Програми "Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність". В результаті цього був виграний 
грант при підтримці Українського жіночого фонду. Була придбана мебель та 
орг.техніка для роботи Майстерні.  Майстерня працює на базі Баштанського 
міського Будинку культури , інклюзивного центру, Баштанської ЦРБ.  
   Також наші заклади культури приймали участь у поданні заявок на Громадський 
проект «Бюджет місцевих ініціатив». Був виграний проект фітнес - центр «RURAL 
FITNES». В рамках проекту буде створений на базі Явкинського сільського 
культурного центру  - фітнес центр при молодіжному ХАБі – це буде місце для 
заняття спортом, відпочинку та спілкування молоді, старших за віком, чоловіків і 
жінок, усіх тих, хто хоче підтримувати своє фізичне та психічне здоров’я. 
     Результативними показниками виконання програми є покращення матеріально-

технічного забезпечення закладів культури, технічне оснащення, покращення 
якості надання культурних послуг. Програмою намічено заходи на покращення 



матеріально-технічного забезпечення установ культури, створення сприятливих 
умов для розвитку аматорського мистецтва.  
 

 

Начальник відділу культури                                                                         Світлана 
БЕРЕЗОВСЬКА 

 

 
 


