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ПРОЕКТ

Про затвердження міської 
комплексної Програми розвитку 
культури, мистецтва, духовності та туризму 
міста Біла Церква на 2018 — 2022 роки

Розглянувши звернення постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мов, прав 
національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, 
спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров ’я, материнства та дитинства 
від №  , відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», міська рада, вирішила:

1. Затвердити міську комплексну Програму розвитку культура, мистецтва, 
духовності та туризму міста Біла Церква на 2018 — 2022 роки (далі Програма) згідно з 
додатком.

2. Міському фінансовому управлінню міської ради під час формування міського 
бюджету на відповідні роки передбачити видатки на фінансування Програми в межах 
можливостей бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного 
співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, 
охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова Е. А. Дикий
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І.Ініціатор розроблення 
Програми

Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради

2. Підстави для 
розроблення Програми

- Закон України «Про культуру»;
- Закон України “Про освіту”,
- Закон України «Про позашкільну освіту»,
- Закон України “Про охорону пам’яток культурної спадщини”
- Закон України «Про туризм»,
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та інше чинне законодавство України.

З.Розробник Програми відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради

4.Відповідальний 
виконавець програми

Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради

5.Виконавці програми Відділ культури і туризму міської ради,
- управління освіти і науки міської ради;
- міське фінансове управління міської ради;
- відділ капітального будівництва міської ради;
- управління містобудування та архітектури міської ради;
- громадські організації культурного спрямування (за згодою);

б.Термін реалізації 
Програми

2018-2022 роки

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми

Конкретний обсяг коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію Програми, визначається 
Білоцерківською міською радою в рішенні про бюджет міста Біла Церква на відповідний бюджетний рік.
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2.Аналіз сучасного стану проблеми
Загальними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма є:

• необхідність підвищення рівня культури та духовності населення;
• невідповідність ресурсного забезпечення сфери культури вимогам часу та потребам населення;
• збереження культурної спадщини, охорона та популяризація історичних пам’яток;
• розрив інформаційного та культурного простору та розокремленість культурно-мистецького середовища;
• відсутність системи стимулів та не розробленість правової політики в плані залучення інвестицій та спонсорських/меценатських внесків у сферу 

культури,
• зниження престижу професій у сфері культури та відсутність системи соціального захисту митців;
• малоактивна участь громадськості в прийнятті рішень щодо культурної політики та віджилість механізмів залучення громадськості до творчої 

діяльності та участі в культурному житті;
Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної 

гідності та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас вивчення та оновлення 
традицій, сприяє розвитку творчої економіки, інноваційної політики та активній участі громадськості в побудові сучасної та демократичної держави. Саме 
розвиток культури має стати в центрі державних інтересів, національної політики, національної безпеки.

Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації особистості. 
Зокрема, йдеться про доступність нових технологій та сучасних форм культурного самовираження незалежно від місця проживання, статусу, приналежності 
до певної соціальної чи етнічної групи; незалежно від майнового статусу, походження, статі.

Діюча мережа комунальних закладів культури повинна бути наповнена новим змістом, новими можливостями та знаннями, щоб ефективно надавати 
гарантовані Конституцією України послуги та забезпечувати реалізацію права громадян на доступ до культури та участь у культурному житті. Сучасні 
технології мають стати невід’ємним атрибутом діяльності закладів культури.

Аналізуючи роботу галузі останніми роками, можна відзначити ряд цілеспрямованих прогресивних етапів. Насамперед, це увага до творчого життя 
білоцерківців. Це заохочення через творчі конкурси та присудження мистецьких премій, призначення стипендій талановитим учням, залучення мистецьких 
подій обласного масштабу до їх проведення в Білій Церкві. Визначальним фактором у всіх напрямах культурного життя є створення умов для діяльності 
установ культури, творчих колективів, спілок, громадських об’єднань, творчих особистостей. За останні роки покращена матеріально -  технічна база 
бюджетних установ культури. Постійна організаційна та фінансова підтримка надається для діяльності письменників міста, національно-культурних 
товариств, спілок художників та майстрів, науковців -  краєзнавців.

Культурні потреби населення міста задовольняють, 6 шкіл естетичного виховання, міська централізована бібліотечна система, парк культури та 
відпочинку ім. Т.Шевченка, Будинок органної та камерної музики, кінотеатр ім. О.Довженка, які складають мережу відділу культури і туризму 
Білоцерківської міської ради Київської області. Крім того в місті успішно працюють Київський обласний академічний музично-драматичний театр ім. 
П.К.Саксаганського, комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський краєзнавчий музей» .

На базі шести шкіл естетичного виховання здобувають початкову мистецьку освіту понад 2 600 учнів, багато з яких продовжують навчання в 
спеціалізованих середньо-спеціальних та вищих навчальних закладах, займають призові місця на різноманітних фестивалях та конкурсах виконавської 
майстерності. В школах естетичного виховання Білої Церкви діють творчі педагогічні колективи, які є постійними учасниками міських, обласних та 
всеукраїнських заходів.

Мистецька освіта вимагає кардинального осучаснення, враховуючи глибокі зміни, що відбулися в суспільстві, у розвитку технологій та у сфері 
культури і мистецтва. Саме навчання формує творця і виробника культурних продуктів та активного одержувача або споживача.
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Бібліотеками міста користується біля 50 тисяч мешканців міста, за рік працівниками бібліотек міста проводиться масові заходи для різних категорій 
населення. В кожній бібліотеці діють дитячі студії, любительські об’єднання та клуби за інтересами. Працівниками бібліотек постійно проводиться 
роз’яснювальна робота, спрямована на виховання толерантності, попередження проявів міжетнічної та расової нетерпимості. Невідємною частиною роботи 
бібліотечної системи мають стати зустрічі, круглі столи та консультації з представниками місцевих релігійних громад щодо необхідності проведення роботи 
з віруючими, спрямовані на виховання толерантного світогляду та взаємної поваги. В місті створюються всі необхідні умови для того, щоб особи, які 
належать до національних меншин, мали можливість зберігати та розвивати свою культуру, основні елементи своєї самобутності, зокрема релігію, мову, 
традиції та історичну спадщину.

Сьогодні в місті працює біля 25-ти хореографічних колективів, які виборюють призові місця та з гідністю представляють наше місто. Це і народний 
ансамбль народного танцю Рось, народний ансамбль танцю Ровесник. Зразкові колективи, які відомі всім -  Белісімо, Бон-вояж, Щасливе дитинство, 
Вікторія, Суцвіття, Надія, зразкова студія класичного та сучасного танцю Флай.

При Будинку органної та камерної музики діє дитяча філармонія, завдяки цьому діти нашого міста мають змогу виховуватись на кращих зразках 
класичної музики. Також при Будинку діє народний муніципальний аматорський хор «Від серця до серця». Постійно Будинок органної та камерної музики 
відвідують екскурсійні групи в тому числі іноземні. За участю іноземних виконавців проходять концерти органної та фортепіанної музики. У 2016 році в 
місті Біла Церква з концертами побували: Сігб'йорн Сольванг (Норвегія); Алан Роберт Саттон (Великобританія), Соруш Залі (Іран).

Розвиток сфери культури має безпосереднє відношення до поліпшення якості життя, забезпечення комфортних умов роботи і дозвілля для мешканців та 
гостей міста, забезпечує соціальну стабільність і гармонізацію міжнаціональних і міжконфесійних відносин, сприяє розкриттю творчого потенціалу, 
духовному розвитку особистості і громади міста в цілому.

Передумови для прийняття Програми розвитку культури, мистецтва, духовності та туризму на 2018-2022 роки зумовлена активізацією процесів 
української культури в усіх її складових -  від навчання та виховання -  до залучення всіх верств населення до змістовного дозвілля. Досить вагомим 
фактором розробки завдань програми видаються зростаючі запити жителів та існуючі проблеми виховання в галузі. Включення до цього процесу напрямку 
краєзнавчого туризму розширює перспективи виховання громадян не тільки мистецькими цінностями, але й дає змогу долучити культурну спадщину у 
вигляді мистецьких, архітектурних, ландшафтних та історичних пам’яток до активного духовного та патріотичного виховання, просвітництва та 
перетворити пасивне спостереження в творчий, активний процес удосконалення особистості, знаходження місця особистості в суспільстві, в близькому 
оточенні, в колективі міської громади Білої Церкви.

Успішна робота галузі культури забезпечена, насамперед, чітким визначенням пріоритетів діяльності, накреслених основними принципами розвитку 
галузі культури.

Саме ці напрями закладено в основу Програми розвитку культури. Заходи, передбачені Програмою, дадуть можливість покращити, в деяких випадках 
перебудувати та створити сприятливе середовище та умови для освітньої, інформативної, духовної та мистецької діяльності. В першу чергу, це робота над 
об’єднанням зусиль всієї громади міста: батьків учнів шкіл естетичного виховання, користувачів бібліотек, громадських організацій,
власників,балансоутримувачів та користувачів пам’яток культурної спадщини, працівників установ культури, творчих колективів і особистостей, науковців 
та методистів педагогічної справи.

Для покращення мистецької освіти та виховання, максималізації доступності до інформації та просвітництва, створення умов для дозвілля, вивчення 
культурної спадщини, творчості необхідна співпраця багатьох органів місцевої влади - від депутатських комісій до відділів і управлінь.

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та 
виконання протягом 2018-2022 років Міської комплексної програми розвитку культури, мистецтва, духовності та туризму (далі -Програма)
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1. Бібліотеки та бібліотечна справа
Головними показниками розвитку культури та мистецтва є кількість закладів культури та мистецтва на кількість населення.
Станом на 2017 рік кількість бібліотек міста становить - 12. Однак, ця статистика не дає повної картини про рівень бібліотечного обслуговування 

населення, який залежить перш за все від ступеня розвитку мережі бібліотечних установ і їх територіальної доступності, від наявності книжкових фондів та 
їх співвідношення з чисельністю населення.________________________________________________

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Книжковий фонд

350488 337822 317659 303053 301774
Книговидача

1149634 1108720 1089425 1088133 1050000
Користувачі. Читачі

52408 51986 51731 51496 51242
Проведені заходи

2741 2846 2604 2705 2603
Видання буклетів, брошур, бібліографічних покажчиків, дайджестів

15 20 16 20 18
2. Мистецька освіта та початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади
Діяльність початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (ПСМНЗ) в місті є одним із могутніх засобів розвитку і формування цілісної 

особистості, духовності, творчої індивідуальності, інтелектуального й емоційного багатства людини. Завданням національної політики у сфері мистецької 
освіти є мистецько-педагогічне виховання людини, її внутрішньої потреби духовного і творчого удосконалення.

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Переможці музичних конкурсів

208 177 189 228 295
Випускники шкіл естетичного виховання

156 180 186 198 172
Атестація, підвищення кваліфікації

43 32 54 47 176
Заходи шкільні

162 163 176 203 239
Участь у міських заходах

161 252 127 157 250
Середня вартість навчання в грн..

112 112 112 144 216
Забезпечення з бюджету розвитку ШЕВ

599377 641514,3 617499,3 1393150
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3. Охорона, використання культурної спадщини та туризм
В місті Біла Церква на обліку перебуває 68 пам’яток культурної спадщини. Необхідно забезпечити наукове вивчення, захист, належне 

утримання і використання об’єктів культурної спадщини. Природно-ресурсний потенціал у поєднанні з історико-культурною спадщиною, 
вигідним географічним розташуванням в центрі України та поблизу Києва, є достатньо вагомими передумовами пріоритетного розвитку 
індустрії туризму.__________________________________ _________________ _________________

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Кількість публікацій з культурної спадщини

39 25 31 35 33
Оформлення облікової документації

2 2 3 2 2

4. Творчість, дозвілля та культурно-мистецькі заходи
Одним з основних видів діяльності відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради є проведення різноманітних культурно- 

мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів та концертних програм до державних, міських та професійних свят. У цьому напрямку постійно 
втілюються нові проекти, де поєднується сучасність з фольклорними та народними традиціями. До творчого процесу залучаються кращі творчі

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Культурно-мистецькі заходи

52 36 46 46 52
Творчі колективи міста, які є активними

110 110 108 108 110

З.Мета і основні завдання Програми.
Забезпечення конституційних прав громадян на доступність до культурних цінностей, створення умов для творчості та відпочинку, 

мистецької освіти, заохочення творчої особистості до самореалізації, покращення і розвиток творчого, духовно -  культурного 
середовища, патріотичного, духовного виховання засобами мистецтва, культурної, духовної спадщини Білої Церкви.

-  створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення, надання соціально рівних можливостей для 
задоволення культурних потреб;

-  популяризація і поширення якісного і різноманітного вітчизняного культурно-мистецького продукту серед якнайширших верств 
суспільства;

-  формування сучасного бібліотечного середовища в бібліотеках міста з високим рівнем комфортності надання інформаційних послуг для 
всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотек;

-  посилення та урізноманітнення підтримки сучасної мистецької творчості, зокрема, концертної та виставкової діяльності;
-  підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин, забезпечення 

міжконфесійного діалогу і злагоди;
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-  підтримка та розвиток наявного туристичного потенціалу міста, розвиток нового туристичного продукту міста, розвиток інфраструктури 
туризму в м. Біла Церква, реалізація іміджевих та промоційних заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу міста;

-  проведення обстеження будівель, обладнання та іншого майна, що використовуються закладами культури, та приведення їх у 
відповідність до потреб населення з метою створення умов для задоволення, формування та розвитку культурних потреб та інтересів 
населення у вільний час.

Основними завданнями Програми є:

-  реалізація заходів, спрямованих на збереження й розвиток базової мережі закладів культури в місті, на зміцнення їх кадрової та 
матеріальної бази;

-  створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування населення;
-  сприяння збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку художніх промислів;
-  утвердження образу Білої Церкви як міста туристичного та курортного значення. Створення та просування туристичного бренду «Біла Церква».
-  підтримка початкової спеціалізованої мистецької освіти, забезпечення її доступності для дітей із різних верств суспільства;
-  технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, забезпечення закладів культури, необхідним обладнанням, 

літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами;
-  збереження і оновлення бібліотечних фондів у відповідності з міжнародними стандартами;
-  реалізація принципу рівноправного доступу до інформації користувачів з особливими потребами;
-  підтримка створення енциклопедичної, довідкової, наукової, науково-популярної літератури з питань культури і мистецтва;
-  забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень закладів культури і мистецтва.

4.Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
-  підвищення культурного рівня демократичного громадянського суспільства;
-  створення сприятливих умов для розвитку культури і мистецтва у місті Біла Церква;
-  розширення доступу до історико-культурних цінностей;
-  поліпшення рівня культурного обслуговування населення;
-  розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;
-  відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва;
-  повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва;
-  покращення інструментів взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевим бізнесом у сфері кластеризації туризму в Білій Церкві;
-  розвиток малого та середнього підприємництва, навколо процесів обслуговування відвідувачів (туристів) і забезпечення їх базових потреб;
-  збільшення кількості об'єктів туристичного показу, туристичних маршрутів та екскурсій в м. Біла Церква;
-  впорядкування пам’яток архітектури, природних об'єктів, ландшафтів і оглядових майданчиків, що можуть бути використані з метою 

туристичного показу;
-  підвищення якості організації та проведення міських свят та інших заходів, першочергово — тих, що можуть бути потенційно 

привабливими для розвитку подієвого туризму;
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-  активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій шляхом налагодження 
співробітництва з закладами культури і мистецтва в реалізації спільних програм.

Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному розвитку культурної сфери, розширенню інформаційних ресурсів, 
підвищенню якості культурно-мистецьких послуг, відродженню традиційної народної культури, національно-патріотичному вихованню, 
збереженню культурної та археологічної спадщини, популяризації читання.

5. Напрями діяльності та заходи міської комплексної Програми 
розвитку культури, мистецтва та духовності міста Біла Церква на 2018-2022 роки

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Найменування заходу Виконавець Джерела
фінансування

Термін виконан-ня Очікувані результати

1 2 3 4 5 6 7
1. Бібліотека та бібліотечна справа

1 “Інформа
ція та 

просвіт
ництво”

Забезпечити роботу єдиної 
комп’ютерної мережі в бібліотеках 
міста.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

В межах бюджетного 
фінансування

2018
2022

Забезпечення оперативного доступу до 
інформації.

2 Придбання програми та 
обслуговування електронного 
каталогу фондів ЦБС

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Електронний каталог дає можливість 
здійснювати швидкий і якісний пошук 
літератури

3 Переведення книжкового фонду 
бібліотек з ББК (бібліотечно- 
бібліографічної класифікації) на 
УДК (універсальна десяткова 
класифікація)

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Забезпечення оперативного доступу до 
інформації.

4 Створення відкритого громадського 
простору у бібліотеках міста.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені чинним

2018
2022

Розширення та покращення послуг, 
забезпечення комфортних умов для роботи 
та відпочинку жителів міста
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законодавством

5 Поповнення книжкового фонду 
міських бібліотек, запровадження 
нових форм роботи з читачами.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Задоволення запитів користувачів, 
просвітництво.

6 Створення нових читацьких клубів 
та аматорських об’єднань.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

2018
2022

Відкриття електронних читальних залів, 
створення умов для задоволення читацьких 
потреб.

7 Поповнення краєзнавчого каталогу 
літератури білоцерківських авторів. 
Допомога у виданні книг місцевих 
авторів.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Поповнення інформації про місто, 
виховання патріотизму, громадського 
усвідомлення.

8 Перепідготовка працівників 
централізованої бібліотечної 
системи на обласних курсах 
підвищення кваліфікації та в Центрі 
безперервної освіти при Державній 
академії керівних кадрів культури і 
мистецтв.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Створення умов для підвищення 
професійного рівня бібліотечних 
працівників.

9 Через засоби масової інформації 
систематично знайомити громадян 
Білої Церкви з календарем 
знаменних дат міста, України та 
європейських держав.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування, не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Покращення інформованості, виховання 
патріотизму.
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10 Розробка нових комплексних 
програм та вдосконалення діючих - 
«Стань сучасним -  почни читати» 
«Влада-бібліотека-населення», 
«Бібліотеки як центри підтримки 
громади в умовах воєнної загрози: 
робота з внутрішньо переміщеними 
особами»

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2019

Формування
у молоді та юнацтва звички читати як 
способу життя. Покращення 
інформованості населення. Допомога у 
соціальній адаптації внутрішньо 
переміщеним особам.

13 Круглі столи, зустрічі та 
консультації з представниками 
місцевих релігійних громад щодо 
проведення роботи з віруючими.

дирекція бібліотек 2018
2022

Виховання, толерантний світогляд та 
взаємна повага всіх конфесій

14 Забезпечити сучасним обладнанням 
та устаткуванням бібліотеки міста.

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Створення комфортних умов для 
користувачів та працівників.

15 Облаштувати пандуси та зручні 
під’їзди до бібліотек

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2019

Створення комфортних умов для 
користувачів

16 Провести капітальні ремонти 
бібліотек -  філіалів

Відділ культури і 
туризму, відділ 
капітального 
будівництва

Бюджет розвитку 2018
2022

Створення умов для користувачів та 
працівників установ.

17 Створення передумов щодо 
виготовлення проекту та 
будівництва міської центральної 
публічної бібліотеки на масиві 
Піщаний

Відділ культури і 
туризму, відділ 
капітального 
будівництва

Бюджет розвитку 
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Покращення доступності до джерел 
інформації, створення умов для виховання 
жителів міста (дітей, молоді, старшого 
покоління).

18. Провести заходи по забезпеченню 
протипожежної безпеки в 
бібліотеках міста.

Відділ культури і 
туризму, відділ 
капітального 
будівництва

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним

2018
2022

Протипожежна безпека відвідувачів та 
працівників
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законодавством

19. Встановити охоронну сигналізацію 
в центральній бібліотеці для 
дорослих, центральній бібліотеці 
для дітей та в бібліотеках-філіалах

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
бібліотек

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2019

Забезпечення охорони

2. Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та мистецька освіта

1 Мистецька 
освіта та 
естетичне 
виховання

Удосконалити мережу шкіл 
мистецтв з метою рівномірного 
розташування в мікрорайонах 
міста відповідно до потреб 
населення міста та відкриття 
класів мистецького виховання при 
загальноосвітніх школах міста.

Відділ культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Якісний показник результатів навчання, 
кількість вступників.

2 Поновити інструментарій освітніх 
музичних установ. Активізувати 
“громаду школи” для захисту 
проектів в міжнародних 
організаціях, які опікуються 
розвитком громад, з метою 
поповнення музичними 
інструментами школи естетичного 
виховання міста.

Відділ культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Покращення якості навчального процесу.

3 Забезпечити сучасним 
обладнанням та устаткуванням 
школи естетичного виховання.

Відділ культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Покращення умов навчання 
та виховання.

4
Провести заходи по забезпеченню 
протипожежної безпеки в школах 
естетичного виховання. 
Встановити протипожежну

Відділ культури і 
туризму

Міський
бюджет 2018

Забезпечення охорони .
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сигналізацію в школах 
естетичного виховання

5
Відкрити літературно-театральне 
відділення в одній із шкіл 
естетичного виховання.

Відділ культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Задоволення запитів талановитих дітей.

Забезпечення участі викладачів, 
учнів шкіл естетичного виховання 
у міських, обласних навчальних та 
творчих заходах (конкурсах, 
фестивалях, виставках, відкритих 
уроках тощо)

Відділ культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Сприяння розвитку учнів в мистецькій 
освіті.

7 Навчально-методичне 
забезпечення діяльності 
мистецьких навчальних закладів

Відділ культури і 
туризму

В межах бюджетного 
фінансування

2018
2022

Забезпечення навчальними програмами, 
методичною літературою, нотними 
збірками, навчальною та атестаційною 
документацією.

9 Заснувати стипендію міської ради 
для дітей -  переможців 
Міжнародних та регіональних 
конкурсів -  учнів шкіл 
естетичного виховання міста.

Відділ культури і 
туризму

В межах бюджетного 
фінансування

2018
2022

Досягнення високих результатів 
виконавства та виховання мистецьких 
обдарувань.

11 Створити систему обміну 
досвідом через обмінні концерти, 
відкриті уроки та інші форми 
навчального та виховного процесу 
з іншими містами України та 
зарубіжжя.

Відділ культури і 
туризму, дирекції 
шкіл

В межах бюджетного 
фінансування

2018
2022

Покращення результатів навчання та 
виховання.

12 Створити міські методичні 
об’єднання педагогів «Педагог 
майбутнього»

Дирекція шкіл 2018
2022

Покращення результатів навчання та 
виховання, виховання громадянського 
світогляду, впровадження сучасних форм та 
методів роботи

13 Проведення спільних заходів 
спеціалізованої мистецької освіти 
шкіл естетичного виховання з 
естетичною освітою та 
вихованням в загальноосвітніх

Відділ культури і 
туризму, дирекція 
шкіл

2018
2022

Створення плану спільних дій в 
мистецькій освіті та вихованні.
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школах міста.

14 Провести капітальні ремонти шкіл 
естетичного виховання

Відділ культури і 
туризму, відділ 
капітального 
будівництва

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018
2022

Створення плану спільних дій в 
мистецькій освіті та вихованні.

3. Охорона культурної спадщини і туризм

1. Охорона та 
використан 
ня
культурної
спадщини

Забезпечити виготовлення облікової 
документації на пам’ятки культурної 
спадщини.

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Забезпечення державної реєстрації та 
збереження об’єктів культурної 
спадщини м. Біла Церква, покращення 
їх стану.

3. Розробити програму паспортизації 
пам’яток культурної спадщини

Відділ 
культури і 
туризму

2018-2020 Забезпечення державної реєстрації та 
збереження об’єктів культурної 
спадщини м. Біла Церква/

4. Надавати допомогу та частково 
оплачувати авторські краєзнавчі та 
наукові видання, тематика та зміст 
яких популяризують Білу Церкву.

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Поширення знань, стимулювання 
видання наукових досліджень про 
місто.

5. Провести скульптурний пленер садово 
-  паркової скульптури з метою 
створення в місті куточків відпочинку, 
покращення вигляду площ, вулиць, 
скверів.

Відділ 
культури і 
туризму 
управління 
містобудуван 
ня та
архітектури

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Естетична привабливість міста, імідж 
історичного населеного місця.

6. Розробити план заходів по відкриттю в 
місті музею-садиби І.С.Нечуя- 
Левицького.

Відділ 
культури і 
туризму

2018-2022 Поширення знань про письменника, 
який бував та деякий час проживав у 
місті. Виховання молоді.
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Сприяння встановленню 
підприємствами та установами міста 
шефства над об’єктами культурної 
спадщини.

Відділ 
культури і 
туризму

2018 Збереження та охорона культурної 
спадщини

Встановлення пам’ятних знаків, 
меморіальних та анотаційних дощок

Відділ 
культури і 
туризму, 
управління 
містобудуван 
ні та
архітектури

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Упорядкування встановлення 
меморіальних та анотаційних дощок

8. Спільно з обласним краєзнавчим 
музеєм до тисячоліття з дня 
заснування Білої Церкви шляхом 
пошукових археологічних 
досліджень вивчити та дослідити 
незвідані сторінки історичного 
минулого міста.

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Краєзнавче видання про Білу 
Церкву.

9. Проведення тематичних науково- 
практичних конференцій, семінарів, 
тренінгів, брифінгів, круглих столів 
з питань охорони культурної 
спадщини

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Вивчення та популяризація 
історичного міста Біла Церква

10 Оформлення охоронних договорів з 
власниками та користувачами 
пам’яток культурної спадщини

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Запобігання руйнування та 
використання пам’яток відповідно 
до ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини»

12 Виготовлення та розміщення соціальної 
реклами про культурну спадщину міста

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не

2018-2022 Інформування громадськості про 
охорону та збереження культурної 
спадщини
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заборонені чинним 
законодавством

14 Формування
та
утвердження 
Білої Церкви 
як міста 
туристичног 
о значення.

Розробка та виготовлення туристичної 
презентаційно-довідкової та сувенірної 
продукції міста(туристичні путівники, 
довідники, каталоги, карти, буклети, 
бюлетені, банери, сувенірна продукція, 
промоцій ний відеоролик, виставковий 
стенд, стелажі та інше)

Відділ
культури і
туризму,
агенція
стратегічного
розвитку
Білої Церкви

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Поширення якісної презентаційної 
продукції з туристичним логотипом Білої 
Церкви є ефективним засобом просування 
туристично продукту на світовому та 
вітчизняному туристичних ринках, що, у 
свою чергу, підвищить популярність Білої 
Церкви, збільшить туристичні потоки в 
міста та надходження до бюджету.

15 Участь у міжнародних та вітчизняних 
туристичних виставках, форумах, 
конференціях.

Відділ
культури і
туризму,
агенція
стратегічного
розвитку
Білої Церкви

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Створення позитивного іміджу Білої 
Церкви як регіону із унікальними 
туристичними можливостями на 
міжнародному та вітчизняному 
туристичному ринках, стимулювання 
інвестиційної привабливості міста.

16 Поширення інформації про туристичну 
привабливість Білої Церкви в засобах 
масової інформації на території 
України.

Відділ
культури і
туризму,
агенція
стратегічного
розвитку
Білої Церкви

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Візуалізація туристичних можливостей 
Білої Церкви по телебаченню на території 
України, активізація та стимулювання до 
подорожі містом. Зростання туристичних 
потоків у місто, підвищення популярності 
турів у Білій Церкві.

17 Організація та проведення 
туристичних, молодіжних, форумів, 
виставок, презентацій, фокус-груп, 
конференцій, круглих столів, тощо.

Відділ
культури і
туризму,
агенція
стратегічного
розвитку
Білої Церкви

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Створення сприятливого простору для 
пошуку партнерів, обміну досвідом та 
налагодження співпраці у туристичній 
сфері. Сприяння формуванню нових 
напрямів розвитку туристичної галузі та 
обговорення плану дій щодо розвитку 
туризму та курортів як на регіональному 
рівні, так і на загальнодержавному. 
Стимулювання залучення іноземних 
інвестицій.

18 Виготовлення та встановлення 
туристичних вказівників та 
інформаційних щитів (стендів) 
українською та англійською мовами 
для ознакування пішохідних,

Відділ 
культури і 
туризму, 
агенція 
стратегічного

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним

2018-2022 Наявність ознакованих маршрутів для 
активних видів туризму покращить 
доступність до об’єктів природної та 
культурно-історичної спадщини, 
забезпечить зручність, комфорт та безпеку 
пересування туристів, що сприятиме
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велосипедних, водних та 
автомобільних туристичних шляхів.

розвитку 
Білої Церкви

законодавством зростанню туристичних потоків, 
створенню мереж і туристичних шляхів для 
активного туризму.

4. Культурно-мистецькі заходи
1 Творчість, 

дозвілля та 
культурно- 
мистецькі 
заходи

Активізувати роботу для поширення 
інформації про мистецькі та дозвіллєві 
заходи через електронні засоби, 
урізноманітнити форми анонсування, 
зацікавленості, залучення жителів 
міста до участі в них.

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Залучення до мистецького життя та 
творчості.

2 Реалізувати плани активізації 
підприємців щодо впровадження на 
підприємствах змістовного відпочинку 
працівників. Розробити проект 
співпраці установ культури з 
підприємствами міста.

Відділ 
культури і 
туризму

2018-2022 Покращення відпочинку -  покращення 
результативності праці.

3 Розробити план використання пам’яток 
культурної спадщини міста для 
запровадження в них мистецьких 
заходів -  концертів, виставок, вистав, 
презентацій.

Відділ 
культури і 
туризму

2018-2022 Покращення духовного та мистецького 
виховання білоцерківців, залучення до 
змістовного відпочинку.

4 Створити єдину базу даних про творчі 
колективи всіх рівнів та будь-які інші 
творчі об’єднання, з зазначенням їх 
творчих можливостей для сприяння в 
підвищенні рівня майстерності та 
ефективного їх використання.

Відділ 
культури і 
туризму

2018-2022 Залучення до співпраці та поширення 
інформації.

5 Створити графік -  календар виступів 
самодіяльних колективів в місцях 
масового перебування жителів міста 
(парк Шевченка, площа ПК “Росава”, 
парк “Олександрія”) в літній період.

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Покращення духовного та мистецького 
виховання білоцерківців.

6 Створити в місті при Будинку органної 
та камерної музики міський 
муніципальний духовий оркестр.

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела

2018-2022 Створення іміджу міста, відкриття 
спортивних, мистецьких, обласних, 
міських заходів



17

фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

7 Разом з міським Будинком органної та 
камерної музики створити та 
реалізувати гастрольний проект 
“Світові імена в Білій Церкві”.

Відділ 
культури і 
туризму

Міський
бюджет
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені чинним 
законодавством

2018-2022 Реалізація права громадян на 
доступність до світових мистецьких 
надбань.

8. Розширити діяльність дитячої 
філармонії -  уроки-лекції при Будинку 
органної та камерної музики

Відділ 
культури і 
туризму, 
ШЕВ

2018-2022 Заохочення шкільної молоді міста до 
творчості

9. Започаткувати серію виставок «Біла 
Церква -  Київщина»

Відділ 
культури і 
туризму

2018-2022 Залучення до мистецького життя та 
творчості.

10. Створити експериментальний міський 
дитячий ансамбль пісні і танцю на базі 
шкіл мистецтв.

Відділ 
культури і 
туризму, 
ШЕВ

в межах
бюджетного
фінансування

2018-2022 Реалізація права на відпочинок, 
творчість, дозвілля.

11. Ініціювати перед Міністерством 
культури реалізацію проекту “Пісенна 
веселка “Олександрії”.

Відділ 
культури і 
туризму, 
дирекція 
державного 
дендрологічн 
о-го парку 
“Олександрія

2018-2022 Створення Міжнародного свята на 
Білоцерківщині, популяризація міста.

12. Запровадити творчі звіти колективів та 
чемпіонати - конкурси на перехідні 
кубки міста, міської ради, відділу 
культури і туризму серед мистецьких 
жанрів.

Відділ 
культури і 
туризму

В межах бюджетного 
фінансування

2018-2022 Створення духу змагальності, 
конкурентного середовища, 
покращення результативності праці 
творчих працівників.

13 До святкування Дня міста створювати 
зведені хореографічні, вокальні, 
театральні номери та масштабні 
виставки митців та майстрів Білої 
Церкви та районів Київщини.

Відділ 
культури і 
туризму, 
Київський 
академічний

В межах бюджетного 
фінансування

2018-2022 Покращення видовищності свята.
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обласний 
музично - 
драматичний 
театр ім. П.К. 
Саксагансько 
го

14 Проводити тематичні кінопокази до 
державних свят, ювілейних дат 
українських митців, перегляд 
кінострічок із шкільної програми із 
залученням спеціалістів.

Відділ
культури і
туризму,
дирекція
кінотеатру
ім.О.
Довженка

В межах бюджетного 
фінансування

2018-2022 Виховання здорового способу життя, 
розвиток духовності та моральності 
підростаючого покоління.

15 Сприяти проведенню культурно - 
масових заходів для дітей та молоді в 
літній період.

Відділ 
культури і 
туризму, парк 
культури і 
відпочинку 
ім.. Т.Г. 
Шевченка

В межах бюджетного 
фінансування

2018-2022 Організація змістовного дозвілля.

16 Залучати молодіжні організації та 
учнівські колективи до проведення 
державних, міжнародних, міських свят, 
просвітницьких та мистецьких заходів.

Відділ
культури і
туризму,
школи
естетичного
виховання

2018-2022 Розвиток творчої ініціативи, естетичне 
виховання молоді.

Організація і проведення
• державних, міжнародних та міських свят:

Дня Соборності, Міжнародного жіночого дня, Днів Пам'яті, Перемоги, Дня державного прапора та Дня Незалежності, Дня визволення Білої Церкви, 
Дня Конституції України, Дня Героїв Небесної Сотні, заходи присвячені Чорнобильській трагедії, Дня Скорботи і вшанування жертв війни в Україні, 
Міжнародний день музики, День захисника України, День визволення України, Всеукраїнський день бібліотек, День художника, День гідності і свободи, 
День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, День працівників культури, День вчителя, День медпрацівника, свято місцевого самоврядування, 
День Збройних Сил України та інших державних, міжнародних та міських свят

• участь у проведенні обласних свят та мистецьких заходів;
День Перемоги, “Дебют”, ім. Козловського, молодих естрадних виконавців, читців, хореографів, виставок, духової музики та ін.

• просвітницьких заходів:
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Новорічних та Різдвяних, Купальських, Міжнародних свят (День Європи, День рідної мови, день української писемності та мови, Шевченківські дні), 
зустрічей із відомими особистостями (політиками, діячами культури і науки), радіопрограм, літературно-мистецьких сторінок, видань матеріалів 
інформаційно-краєзнавчого відділу бібліотек, вистав до Дня святого Миколая, щедрівок та колядок, купальських пісень.

• культурно -  мистецьких заходів:
Художніх виставок, конкурсів картин та дитячих малюнків, конкурсів на кращий проект пам’ятника чи пам’ятного знаку в місті, літературних 

конкурсів та фестивалів, національно -  культурних свят, музичних, театральних фестивалів, звітних концертів установ культури, колективів та окремих 
виконавців, мистецьких заходів до урочистих подій, міських свят (День міста, хоровий фестиваль “Пісенна веселка Олександрії”, музичних фестивалів 
“Діти -  дітям”, “Золота осінь”, українсько-польського мистецтва “Музичні зустрічі в Палаці Браницьких”, День вуличної музики, літературно-мистецький 
фестиваль «Веселки над Россю», дитячий літературний фестиваль-конкурс «ПероДактель», заходи до Великодніх свят, фестиваль духової музики, сатири і 
гумору, джазу, ін.), нових мистецьких проектів та заходів;

• заходи заохочення та підтримки діяльності місцевих авторів, творчих спілок та
громадських організацій (видання книг, створення концертних програм, стипендії, літературно-мистецька премія ім. Нечуя-Левицького), національно- 
культурних товариств, установ культури та окремих творчих працівників, молодих вихованців творчих колективів, підтримка участі обдарованих 
особистостей та творчих колективів міста в Міжнародних та Всеукраїнських проектах;

• відзначення ювілеїв працівників, установ та колективів,
• інших заходів відповідно до чинного законодавства України.

6.Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, що визначаються щороку на реалізацію заходів з 

розвитку культури, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування міського бюджету в межах загальної суми 

видатків на культуру.
7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями Програми здійснює відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради.
За результатами реалізації Програми у разі необхідності відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради готуються зміни та доповнення до 

Програми, які у встановленому порядку виносяться на розгляд міської ради.

Секретар міської ради Б.М.Смуток



Інформація про виконання Програми розвитку культури і туризму
за 2013-2017 роки.

Пріоритети галузі культури і туризму на 2013-2017 роки були визначені 
“Програмою розвитку культури і туризму м. Біла Церква на 2013-2017 рр.”, затвердженої 
рішенням сесії міської ради в 2013 році.

Місто зберегло заклади та установи культури, забезпечивши їх утриманням та 
стабільну заробітну плату. З’явилися напрацювання в підтримці та зміцненні матеріальної 
бази. Запроваджено систему «Прозоро». Проведені ремонти закладів культури. На 
ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури та містобудування національного 
значення “Костьол”, “Зимовий палац” були виділені кошти з міського бюджету. Придбано 
комп’ютерну техніку та звукову апаратуру для шкіл естетичного виховання. Відкрито 
філіали в загальноосвітніх школах. Щороку відзначаються кращі учні шкіл стипендією 
міського голови. Спільно з громадськими організаціями в школах проводяться уроки 
патріотичного виховання та заходи з метою підвищення виконавської майстерності. 
Присуджується щорічна міська літературно-мистецька премія імені Івана Семеновича 
Нечуя-Левицького, життя і творчість якого пов’язані з Білою Церквою. Учнівська молодь 
міста стає переможцями на Всеукраїнських, Міжнародних та обласних фестивалях і 
конкурсах.

1. Бібліотеки та бібліотечна справа
Щороку для централізованої бібліотечної системи з бюджету розвитку міста 

виділяються кошти на придбання літератури та періодичних видань. Також книжковий 
фонд поповнюється за рахунок впровадження нових форм роботи з читачами, а саме 
проводяться акції «Подаруй книгу бібліотеці», «Буккросинг». Успішно діє сайт 
централізованої бібліотечної системи, де висвітлюються всі заходи бібліотек та 
працівники знайомлять користувачів з цікавими книжковими новинками. Бібліотечні 
працівники продовжують приділяти увагу правовій освіті населення, систематично 
інформують своїх абонентів про нові надходження літератури з питань права. При 
бібліотеках № 5, № 8 надавались безкоштовні консультації для читачів бібліотеки та 
мешканців мікрорайонів.

З метою проведення просвітницьких заходів до бібліотек міста запрошуються 
письменники, музиканти, проводяться презентації книг, творчі вечори. Централізована 
бібліотечна система проводить значну і важливу просвітницьку роботу з ветеранами, 
молоддю та учнями шкіл через клуби патріотичного, краєзнавчого, правового виховання, 
видання буклетів про відомих людей міста -  письменників, творчих працівників, 
літературні свята, популяризацію видань українських авторів, книжкові виставки.

Працівники краєзнавчого відділу бібліотечної системи виступають з доповідями та 
повідомленнями на краєзнавчих читаннях ім. Петра Лебединцева. До участі у обговоренні 
доповідей запрошуються краєзнавці, наукові працівники, викладачі історії та всі 
зацікавлені у вивченні минулого краю та збереженні його старожитностей. Видання 
білоцерківських письменників щороку поповнюються книжковий фонд міських бібліотек. 
У 2017 році бібліотечні працівники успішно пройшли атестацію.

За звітний період закуплено комп’ютерну техніку та технічне обладнання 
проводяться ремонти. Облаштовано пандусом центральну бібліотеку.

Творче життя міста активізоване в звітному періоді шляхом заохочення творчих 
особистостей через допомогу у виданні книг, організації виставок, літературних, 
музичних вечорів, персональне відзначення ювілярів міською адміністрацією та 
клопотаннями про відзначення областю та державою.

Виставкова діяльність
У виставковому залі бібліотеки № 8 постійно діють виставки. У звітному періоді - 

щорічні виставка-конкурс дитячого малюнку «Світи зоре, світи ясна», конкурс картин 
«Квіти серед квітів», «Артефакт», виставка картин «Молодість і весна», «Пам’яті вірні», 
дитяча виставка-конкурс «Веселкові барви», виставка-декоративно-ужиткового мистецтва 
«Квітни, моя Україно!» також персональні виставки білоцерківських митців. Цікавою 
подією стала виставка виробів з соломи майстрині Лесі Колосенко та фотовиставка біло 
церківця Романа Наумова «Місто, що надихає».



Також з метою популяризації своєї творчості у 2016 році на Всеукраїнському 
фестивалі писанок на Софійській площі писанка білоцерківської майстрині петриківського 
розпису Наталії Стативи-Жарко увійшла до ТОП-10. В цьому ж році в парку 
"Олександрія" відбувся другий пленер художників Київщини "Нащадки пам'ять 
бережуть". За результатами роботи пленеру було організовано виставку робіт. В 
краєзнавчому музеї була організована Всеукраїнська виставка робіт майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва до пасхальних свят.

2. Мистецька освіта та початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади
Відділ культури і туризму працював над об’єднанням зусиль в освітній діяльності з 

метою коригування, оптимізації, покращення якості початкової мистецької освіти. 
Програма розвитку культури і туризму м. Біла Церква на 2013-2017 років передбачала ряд 
заходів та завдань необхідних для створення умов в отриманні мистецької та 
культурологічної освіти. Освіта та виховання в школах естетичного виховання Білої 
Церкви вийшли на якісно вищий рівень сольних концертів випускників шкіл, а 
лауреатських звань за останні роки збільшилось більше ніж в два рази проти минулих 
років.

Щороку обдарованим учням шкіл естетичного виховання вручаються стипендії 
міського голови. Учні та творчі колективи шкіл естетичного виховання виборювали 
призові місця -  у XVIII обласного фестивалю-конкурсу дитячої творчості “Дебют”, на 
Всеукраїнському конкурсі «Класичний меридіан - 2015», Всеукраїнських конкурсів 
фортепіанних ансамблів «Традиції і сучасність», «Різдвяні мініатюри», юних піаністів О. 
Вериківської, на Всеукраїнському конкурсі «Дитячий пісенний вернісаж», на 
Міжнародному конкурсі гітаристів, на обласному огляді-конкурсі хореографічних 
колективів, на Міжнародному конкурсі «Кришталеві грона».

Визначною подією 2014 року стала перемога учениці школи мистецтв № 5 
Багінської Анастасії, яка виборола Гран-прі на XXIII міжнародному фестивалі мистецтв 
«Слов’янський базар» (м. Вітебськ, Білорусія). У 2015 році - учні школи мистецтв № 5 
взяли участь у телевізійному конкурсі “Голос діти”.

2016 рік був наповнений перемогами та успіхами вихованців шкіл естетичного 
виховання та гуртків централізованої бібліотечної системи. На Всеукраїнському конкурсу 
дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд». У номінації «Поетичний твір» І 
місце здобула білоцерківчанка Дегтяренко Христина. В цьому ж році на Сорочинському 
ярмарку Білу Церкву представляли 3 колективи з школи мистецтв №5. Усі білоцерківські 
колективи вибороли призові місця: ансамбль "Зоряниця" отримав Гран-прі. На
«Слов’янському базарі» у Вітебську в цьому році учениця школи мистецтв №5 Катерина 
Манузіна одержала почесне II місце. З тріумфальним успіхом в травні у Будинку органної 
музики пройшов сольний концерт юної піаністки Вікторії Демковської.

У звітному періоді плата за навчання зросла відповідно до мінімального 
прожиткового мінімуму, але щорічно надаються пільги соціально незахищеній категорії 
учнів. Також міською радою встановлені додаткові пільги у міських початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (загиблим батькам в АТО, дітям 
одиноких матерів, дітям батьки яких мають 1 -у та 2-у групи інвалідності).

Традиційно щомісячно в Будинку органної та камерної музики відбувалися 
концерти учнів шкіл естетичного виховання для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів в рамках дитячої філармонії.

Для підвищення кваліфікації педагогів та покращення якості мистецької освіти в 
школах естетичного виховання проводились відкриті уроки, запрошувались педагоги з м. 
Київ (інститут ім. Глієра), м. Умань, м. Черкаси та м. Житомир (музичне училище). З 
метою вивчення нових методологій та методик роботи в естетичній освіті завідуючі 
відділами шкіл брали участь у роботі та нарадах секцій в місті Києві. У звітному періоді 
викладачі та керівники шкіл естетичного виховання пройшли атестацію.

Щороку проводяться поточні ремонти шкіл естетичного виховання. За звітний 
період відремонтовано школу мистецтв №1, приміщення актового залу школи мистецтв 
№6. З метою енергоефективності замінено вікна в музичній школі №3, відремонтовано



хореографічний клас в школі мистецтв №4 в школах естетичного виховання №3,4,5 
встановлено охоронну сигналізацію.

3. Охорона культурної спадщини та туризм
Для покращення історичної та мистецької привабливості міста відділом культури і 

туризму проводяться конкурси на кращі пам’ятні знаки.
Так 2014 рік в Україні було оголошено Роком Тараса Шевченка. Білоцерківською 

міською радою були затверджені заходи з нагоди 200-річчя Сина українського народу. 
Одним із значущих заходів став Всеукраїнський конкурс на кращий проект пам’ятника 
Тарасу Шевченку в місті Біла Церква. В конкурсі взяли участь 13 авторів та авторських 
колективів з різних куточків України: м. Львів, м. Дніпропетровськ, м. Рівне, м. Київ, м. 
Біла Церква.

У 2016 році відбувся відкритий конкурс на кращий проект пам’ятного знаку на 
честь загиблих героїв-вогнеборців у м. Біла Церква.

У 2017 році оголошено відкритий конкурс на кращий проект пам’ятного знаку 
борцям за волю і незалежність України.

З метою туристичної привабливості міста, найвизначніших памяток культурної 
спадщини видано фотоальбом «Біла Церква», туристичний путівник, 2-ий том книги 
автора Євгена Чернецького «Історія Білої Церкви. Події, постаті, життя». На основі 
краєзнавчих досліджень та для увіковічення історичних постатей, особистостей та жителів 
міста Білої Церкви вийшов У-УІІ томи Білоцерківського біографічного словника.

Налагоджено співпрацю з обласним Центром охорони та наукових досліджень 
пам’яток культурної спадщини. Систематизовано роботу з поновлення охоронних 
договорів, спільно з Центром проводяться обстеження стану збереження пам’яток.

З метою впорядкування встановлення меморіальних дощок на території міста 
розроблено положення та діє комісія.

4. Творчість, дозвілля культурно-мистецькі заходи
Творчість білоцерківців, їх змістовне дозвілля, як один з найважливіших напрямів 

установ культури збагатились шляхом створення нових форм проведення різноманітних 
міських, обласних заходів. Залучаються молодіжні громадські організації та учнівські 
колективи. В звітному періоді в парку культури і відпочинку ім. Т.Шевченка 
облаштовано сцену для проведення різноманітних заходів. Запроваджено свято Писанки, 
вокальний конкурс «Співати варто», проводиться святкування новорічних міських свят, 
свято День міста, День вуличної музики та загальнодержавних як День Незалежності 
України, День захисника України.

Традиційними стали музичні фестивалі «Різдвяні зорі», «Пісенна веселка 
«Олександрії», «Сурми Київщини», поетичний фестиваль «Соборний дзвін». Щорічно 
проводиться свято хореографії “Арабеск”, в якому беруть участь по 20 - 25
хореографічних колективів з Василькова, Сквири, Узина, с. Яблунівка та інших місць 
області. Також великою популярністю користується вокальний конкурс виконавців 
естрадної пісні «Орфей», де також змагаються кращі з кращих молодих співаків області, 
традиційні поетичні конкурси «Тараса думки будуть жити віки» та «Кобзарева зоря».

Визначною подією 2017 року став гала концерт Х обласного конкурсу хорових 
колективів ім. К.Стеценка. Гран-прі та І місце отримали хорові колективи з Білої Церкви -  
це учнівський хор «Світанок» та народний аматорський хор «Від серця до серця»

Залучаються до розробки заходів до державних, міжнародних та міських свят різні 
суб’єкти життєдіяльності міста.

З метою виведення галузі на вищий щабель продовжується освітня, творча і 
дозвіллєва діяльність. 2018 рік розпочнеться державною атестацією шкіл естетичного 
виховання, обговорюються та аналізуються творчі здобутки професійних, мистецьких 
закладів та дозвіллєвих установ.

Галузь культури м. Біла Церква потребує реформування. Найперше це оптимальне 
розташування установ культури в мікрорайонах міста.

Начальник відділу культури і туризму 
Білоцерківської міської ради Ю.І. Ковальська


