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Реформа децентралізації влади є однією з
найпомітніших реформ України останніх років. Вона
переорієнтувала громади на самостійність -
усвідомити власні проблеми, окреслити власні
потреби та визначити власні пріоритети і шляхи
подальшого розвитку.
Децентралізація – це про якість і комфорт життя
людей на місцях, зокрема в селах і маленьких
містах, де живе значна частка українських громадян.
Вони мають такі ж права на доступ до культури, як і
жителі обласних центрів та великих міст, проте не
мають такої ж можливості через територіальні,
фінансові, часові та інші обмеження.

Створення об’єднаних територіальних громад дало поштовх до впровадження кардинальних змін у системі надання якісних і доступних
культурних послуг на місцевому рівні. І це вкрай важливо, адже культура створює можливості для молоді та активних жителів у громадах
реалізовувати себе у сферах, відмінних від професійної діяльності. А змістовне дозвілля допомагає згуртовувати та розвивати громаду,
зацікавлює людей та зменшує напруження між ними.

У спадщину від СРСР ми отримали розгалужену мережу публічних закладів культури, які наразі знаходяться у неналежному стані та не
задовольняють реальних потреб жителів громади. Натомість ці простори можуть стати осередками не тільки для пасивного культурного
споживання, але і для проактивного включення до творення культури в громаді. Саме на це нам потрібно спрямувати свої зусилля, адже
жагу людей до пізнання і творчого самовираження, культури та мистецтв неможливо зупинити чи обмежити.
Децентралізація дала можливість громадам акумулювати весь їх культурно-ресурсний потенціал – культурні традиції, спадщину, практики та
інфраструктуру – та направити їх на місцевий розвиток. Багато громад скористались цими можливостями та запровадили культурні практики,
які не поступаються кращим європейським зразкам та якими ми можемо пишатися! Це варте уваги і про це слід говорити!
У збірнику ви знайдете успішні проєкти, які об’єднали громади навколо спільних культурних цінностей, які допомагають зберігати культурну
спадщину та дозволяють пишатися своєю громадою. Я впевнена, що ці історії успіху надихнуть вас на нові ініціативи та допоможуть якісно
змінити сферу культури.
Від креативних ідей до кращого майбутнього наших дітей!
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інноваційний культурний проєкт, що набув сталості та регулярності
культурних практик, який можна чітко описати та формалізувати для його
масштабування і реалізації іншими громадами
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середовища та ресурсу громади, який можна чітко описати і формалізувати
для його масштабування і реалізації іншими громадами
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21,8 тис. осіб

159,4 км.кв.

тергромади

Батурин

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс

продовжувач кращих традицій
козацького свята

БАТУРИНФЕСТ "ШАБЛЯ" -
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Формування потужного осередку українознавства в Батурині, розвиток і зміцнення
демократичної та правової України через усвідомлення молоддю своєї відповідальності
перед державою з врахуванням досвіду історії Гетьманщини та сьогодення. Створення
культурологічного стартапу – фестивалю, що має історичне й духовне підґрунтя задля
залучення молоді до участі у інтерактивних локаціях просвітницького й вишкольного
характеру.
Батурин має бути надійним духовним щитом України на її північно-східних теренах.
Історико-культурна спадщина Батурина та його рекреаційні можливості дозволять
створити необхідну атмосферу для реалізації основних завдань заходу. Актуальним і
затребуваним інтерактивним середовищем є можливість проведення історичних
реконструкцій, військово-патріотичних вишколів, виступів сучасних патріотичних
українських музичних гуртів.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Для проведення Батуринфесту в 2019 році до оргкомітету було залучено 11 співзасновників
та співорганізаторів фестивалю. Cвій вклад в реалізацію проєкту вніс кожен співробітник
Батуринської міської ради, Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська
столиця" , СКП "Мрія", а також меценати, приватні підприємці та організації, що разом
становить більше 200 осіб. Партнерами організації фестивалю також стали: Департамент
культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА та Департамент сім’ї,
молоді та спорту Чернігівської ОДА. Загальна охопленість фестивалю - 5 тисяч осіб.

Охо���ніс��

Молодь, громадські організації, що працюють з молоддю, навчальні заклади регіону,
представники інших ОТГ Чернігівської області й України, туристичні фірми тощо.
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Дата проведення фесту приурочена до Дня Конституції України (24-26
червня). Це дає змогу привернути увагу до поглибленого пізнання
історії державотворення України періоду Гетьманщини та поглибити
повагу до основного закону нашої держави. Особливого змісту
відзначення Дня Конституції України 1996 року набуває саме на тій
землі, де довгі роки жив і працював автор першої Конституції України -
гетьман Пилип Орлик.
Місце проведення: м. Батурин.

Актуальність проведення проєкту:
Україна знову, як і кілька століть тому, бореться за своє існування, як
незалежної держави. Три століття тому Батурин був одним з останніх
бастіоноів боротьби за нашу волю і за наше право. Сьогодні
найдостойніші захисники, з пам’яттю про тих, хто віддав життя в
попередні віки, в тому числі в Батурині, йдуть на смерть за право
України бути собою. Тут, на безпечних територіях, ми маємо творити
розуміння України, виправляти викривлені історичні сенси і
створювати нові.

Батурин на початку 18 ст. був столицею гетьмана Мазепи, який після
довгих часів невизначеності постановив “Же през Шаблю маєм право”,
тобто “Маєм силу - маєм право”. Іван Мазепа шукав політичні та
військові шляхи, як повернути Україні самоврядність, вигнати
московщину з українських земель.
Захоплення і знищення Батурина московськими військами у 1708 році
стало дуже важким ударом і для гетьмана, і для всієї України.
І лише майже триста років потому, вже за незалежної України, силами і
ресурсами істориків, державотворців і простих людей в Батурині
відновили пам'ятки часів гетьманства - захисну Цитадель, яка дає
можливість відчути міць козацького часу, палац Кирила Розумовського
- символ освіченості та прогресивності українського гетьманства.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Для реалізації фестивалю щорічно створюється організаційний комітет, до складу
якого входять представники співзасновників та співорганізаторів фестивалю.
Підготовчий етап починається після Нового року і триває до самої «Шаблі» (другі
вихідні червня), тобто майже півроку.
Після затвердження обов'язків розпочинається організація свята:
-переговори з ймовірними учасниками (музичними гуртами, військовими частинами,
громадськими організаціями, волонтерами, представниками торгівлі, місцевим
населенням та ін.);
- визначення бюджету і джерел фінансування;
- розробка основної концепції фесту, затвердження сценарію проведення фестивалю;
- активна промоція за допомогою засобів масової інформації;
- запрошення поважних гостей на Батуринфест "Шабля";
- залучення до проведення фестивалю ДСНС, Національної поліції, швидкої допомоги,
представників РЕС та ін.;
-підготовка інфраструктури міста до щорічного дійства.
Результат клопіткої роботи - проведення фестивалю Батуринфест "Шабля".

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”, створений в
Батурині в 90-х рр ХХ ст, зберігає і відновлює історичну пам’ять. Батурин став
безпрецедентним для України майданчиком реконструкції історичної спадщини.

І Батуринфест “Шабля” - це логічне продовження такої роботи в культурній площині.

Відроджений Батурин є одним із найбільш вдалих майданчиків України для того, щоб
донести до співвітчизників розуміння здобутків минулого, щоб українці глибше
збагнули себе як націю. Cаме тут можна пробудити національний дух у тієї частини
нашого суспільства, яка ще міцно тримається великодержавного минулого.
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k_baturin@ukr.net
+38 (096) 91 51 717

Кон���т�
п�а�т���
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Долинська

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс

міська ОТГ
5

28,1 тис. осіб

100,8 км.кв.

тергромад

Долина

Міжнародний фестиваль
гумору і сатири

"Весела копиця"
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Мета реалізації практики полягає у популяризації Долинщини, збільшенні можливостей
подієвого туризму, підтримці гумористичних традицій Бойківського краю. Проведення
фестивалю є чудовою можливістю підтримувати культуру в кращих гумористичних
традиціях краю. Основна мета - відродити розвиток розмовного жанру та популяризації
класичної спадщини українського гумору і сатири, ознайомити з кращими зразками
сучасних гумористичних творів, виявити нові таланти, відзначити кращих виконавців
українського гумору, покращити професійну та виконавчу майстерності; встановити та
розвинути творчі зв’язки та обмін досвідом між учасниками.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Для реалізації практики загалом було залучено близько 25 осіб.
Організатори:  комунальний заклад "Долинський міський центр культури, спорту та
туризму", краєзнавчий музей "Бойківщина" Тетяни та Омеляна Антоновичів;
компетентне журі - до 10 осіб.
У ході міжнародного фестивалю проводяться кілька конкурсів, які загалом залучають
понад 1500 учасників та кілька тисяч глядацької аудиторії (в точу числі аудиторія мережі
Інтернет).
1. «Весела копичка» - дитячий конкурс гумору, залучає орієнтовно  150 учасників, 200
глядачів (проходить у залі будинку дитячої та юнацької творчості).
2. «Джмелик» - конкурс сатиричного рисунку – більше 50 країн, до тисячі учасників,
глядачі – в мережі – до 20 тис.осіб охоплення.
3. Фотоконкурс «Весела копиця» - 8 членів журі, близько 60 учасників з усіх областей
України, глядачі в мережі – 1500 осіб.
4. Фестиваль гумору і сатири «Весела копиця» - до 200 учасників, 600 глядачів – зал
Будинку культури.

Охо���ніс��

Гумор об’єднує людей різного віку, статі та соціального статусу.
Найстаршому учаснику сцени було 80 років, наймолодшому – 5 років.
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Гумор споконвіків був важливою ланкою життя українців. Ми
завжди вміли посміятися над собою, нашими успіхами чи
невдачами. Саме тому, в такий непростий для України час,
організатори вирішили підняти дух не тільки жителів міста
Долина, а й довести всьому світу, що навіть зараз ми не
втрачаємо своєї веселої вдачі.

Проблема полягала в тому, що не було майданчика, який би
гуртував українських гумористів не лише в нашій громаді,
але й Україні.

Подібний фестиваль не має аналогів на території
Бойківщини. Конкурс сатиричного рисунку "Джмелик"
пропагує традиційне для Долинщини сільське господарство,
чим прив'язує проведення фестивалю саме до цієї території.
Також фестиваль має позитивний вплив на розвиток
туристичної сфери. Бойківщина стає популярною в нових
країнах далеко за межами України.
Фестиваль активізує залучення заінтересованих сторін до
використання власного творчого потенціалу, нашої
культурної спадщини та креативної індустрії сатири для
соціально-економічного розвитку громади.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Започаткований у Долині Фестиваль гумору і сатири «Весела копиця» проводиться з 2018 року.
З огляду на те, що Долинська громада давно прагне здобути звання медової столиці
Карпатського краю, щороку тут проводять чимало тематичних фестивалів. Але саме
Міжнародний фестиваль гумору і сатири – найбільша інновація у сфері подієвого туризму.
Засновником Фестивалю є Долинська міська рада, організатором – комунальний заклад
«Міський центр культури, спорту та туризму Долинської міської ради».

Планування Фестивалю починається приблизно за 7 місяців до дати проведення.
Вже у січні-лютому розпочинається поширення інформації про проведення конкурсу
сатиричного рисунку та фотоконкурсу через міжнародні сайти, спілки карикатуристів та
фотохудожників. На місцевому рівні оголошується дитячий конкурс «Весела копичка» , який
проходить у березні-квітні місяці
У травні місяці відбувається засідання журі конкурсу сатиричного рисунку, а на початку червня
- засідання журі фотоконкурсу.
Підсумковий концерт (Фестиваль) за результатами трьох підконкурсів відбувається традиційно
7 липня.
Основну роботу над етапами Фестивалю, зокрема «Веселою копичкою» та «Джмеликом»,
виконує заступник директора КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму»
Долинської міської ради – Галина Курус. Вона відповідальна за зв’язки з громадськістю,
карикатуристами, координує роботу членів журі, організовує концерти, запрошує учасників,
організовує виставки.
Юлія Антонів - менеджер з туризму комунального закладу - відповідальна за переклад
каталогів, спілкування з іноземними гостями та учасниками, написання проектних заявок для
додаткового залучення фінансування, підписання договорів.

За фотоконкурс «Весела копиця» відповідає керівник фотоклубу «Промінь», що діє при
краєзнавчому музеї «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів – Надія Шмаль. Вона
відповідає за оголошення фотоконкурсу, опрацювання Положення про фотоконкурс,
отримання патронату від НСФХУ, збір робіт, проведення засідання журі, друк каталогу двома
мовами (українською та англійською), організацію фотовиставки та розсилку фотокаталогів і
нагород.
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s_sapetna@ukr.net
+38 (095) 151 82 82

Кон���т�
п�а�т���
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Засульська
сільська ОТГ

11

16,3 тис. осіб

604,3 км.кв.

тергромад

Засулля

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс

Етно - Нурт обрядове дійство

"Наддніпрянське
 весілля"
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Етно – Нурт «Наддніпрянське весілля» є платформою розвитку Засульської
територіальної громади, який не просто надає культурні послуги населенню громади,
а й розвиває громаду, залучає молодь та громадськість до розв’язання культурних,
соціальних, фінансових проблем, які існують у громаді.
Втілення проєкту – це перспективний шлях до економічного, соціального -
культурного та туристичного розвитку.
Головна мета - формування туристичного потенціалу та економічний розвиток
громади, збереження та популяризація культурних надбань за рахунок автентичної
культурної спадщини Наддніпрянщини.
Одним з пріоритетів практики є виявлення, упорядкування елементів народного
досвіду та творчості у весільних обрядах з подальшим включенням окремих позицій
до національного реєстру.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Всього до реалізації практики залучено понад 150 осіб.
Загалом “Наддніпрянське весілля” у 2019 відвідали понад 1000 осіб.

Охо���ніс��

Ідея збереження та відтворення циклів весільних обрядів об’єднує регіони
Наддніпрянської частини України.
Цільовими групами проєкту визначено жителів Засульської сільські громади,
населення міста Лубни та Лубенського району загальною чисельністю близько 100
тис. осіб, аматорські колективи регіонів Наддніпрянщини – близько 240 осіб,
народних умільців та майстрів.
Цільовими групами проєкту також є представники туристичної галузі: туроператори,
власники об’єктів «зеленого» туризму, об’єктів харчування; неурядове середовище,
що працює у галузі туризму; регіональні та місцеві органи влади та самоврядування;
студенти місцевих навчальних закладів.
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До започаткування даної практики творчу команду Засульської
громади змотивував низький туристичний потенціал громади,
сприйняття населенням громади культурних послуг на рівні
споглядання, низька активність жителів у розбудові та розвитку
громади.

Реалізація проєкту є одним із заходів в рамках цільової Програми
розвитку туризму в Засульській сільській раді. Організатори
покладають надію, що проєкт стане поштовхом для розвитку малого та
середнього бізнесу, формування та впровадження механізмів
реалізації творчого продукту місцевих майстрів.

На сьогодні Етно – Нурт «Наддніпрянське весілля» є початковою
платформою розвитку Засульської територіальної громади, яка не
просто надає культурні послуги населенню громади, а й розвиває
громаду, залучає молодь та громадськість до розв’язання культурних,
соціальних, фінансових проблем.
Проєкт спрямований на використання наявного потенціалу елементів
весільних обрядів, притаманних Наддніпрянській частині України.

Даний проєкт заохочуватиме до найрізноманітніших форм творчого
самовираження і, водночас, використання наявного ресурсу
культурної спадщини, сприятиме розвитку творчої економіки,
інноваційної політики та активній участі громадськості в розвитку
туристичних функцій та інвестиційної привабливості Засульської ОТГ.

Проєктом передбачено аспект творчої реабілітації людей з
інвалідністю, інтеграція їх у «здорове» суспільство, зміна ставлення до
них, як людей з вадами, на людей мистецтва; адаптація до умов
оточуючого середовища. Передусім, людей з інвалідністю буде
залучено до показу весільного традиційного вбрання.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Ідея реалізації практики виникла у 2017 році. Автори проєкту: Ніна Михайлишина - культуролог,
викладач, автор і організатор Всеукраїнських фестивалів та мистецьких проектів (м. Київ) - та
Інна Скиба - начальник відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого
комітету Засульської сільської ради. У 2017 році автори ставили за мету показати місцевому
населенню українське традиційне весілля, як своєрідний документ, що має величезне
пізнавальне значення, відображає суспільні й родинні відносини на тому чи іншому етапі
історії розвитку народу. Культурний проект зацікавив до участі представників інших регіонів
Наддніпрянщини.
У 2019 році, серед безмежної кількості колоритних, гарно вбраних та щиросердних гостей, яких
зібрала Засульська громада на Етно – Нурт обрядове дійство «Наддніпрянське весілля», були
присутні гості з Полтавщини, Сумщини, Черкащини, Чернігівщини, Київщини. А це близько 240
осіб.

Засновником проєкту є Засульська сільська рада (ОТГ).
Організацію та виконання основних мистецьких завдань покладено на відділ культури, туризму
та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Засульської сільської ради. Організацію
роботи містечка майстрів ти виїзної торгівлі здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій виконавчого комітету.
Важливими супутниками культурного проекту, що привернули увагу цільової аудиторії, ЗМІ,
етнографів стали:
- показ старовинних весільних строїв;
- розпис фестивального полотна петриківкою «Душа України»;
- колоритні переспіви свах та бубністів;
- формування колекції старовинних весільних фото «Світлини очевидці», котрі позначені
спеціальною емблемою.
В подальшому реалізація культурного проєкту дозволить узагальнити весільні обряди
Наддніпрянщини у друкованому продукті культурного проєкту - буклеті «Наддніпрянська
старина». Заплановано виявлення та дослідження об’єктів нематеріальної культурної
спадщини регіонів Наддніпрянщини через залучення експертів фольклористів до
кваліфікованого аналізу та дослідження потенціалу об’єктів нематеріальної культурної
спадщини регіонів Наддніпрянської частини України
Окрім того, передбачається розбудова тематичної етнолокації, привабливої для внутрішніх та
зовнішніх туристів, у тому числі, весільних груп. 17



kult_zasyllia@ukr.net
Скиба Інна Михайлівна +38 (066) 77 24 381
Радченко Оксана Миколаївна +38 (099) 96 59 751
Яшна Валентина Миколаївна +38 (095) 44 65 743

Кон���т�
п�а�т���
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Фестиваль як спосіб
усвідомлення локальної
ідентичності

Новопсковська
селищна ОТГ

3

12,1 тис. осіб

226,0 км.кв.

тергромади

Новопсков

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс
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Підвищення економічної привабливості культурної спадщини краю; розвиток
туристичної сфери Новопсковської ОТГ шляхом залучення та об’єднання жителів
Новопсковської громади навколо культурно-економічного розвитку свого рідного
краю.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія
Для реалізації практики було залучено керуючого справами виконавчого комітету
Новопсковської селищної ради, директора Комунального закладу «Центр культури,
дозвілля, туризму і спорту Новопсковської селищної ради», інструктора спортивного
сектору Новопсковської ОТГ, краєзнавців, істориків, наукових співробітників,
ініціативну молодь.

Охо���ніс��
Кількість учасників фестивалю - 200 осіб. Кількість глядачів - 5000 осіб, з них: 200
внутрішньо-переміщені особи, 20 офіційних представників від партнерів ОТГ
(Центр культурних досліджень, АМУ, USAID), 50 гостей із об’єднаних громад
північно-східної території Луганщини, 50 багатодітних та неповних родин, 8 осіб з
інвалідністю, 1000 пенсіонерів, 2500 дітей, 100 представників творчих та
громадських об’єднань, 26 митців, 5 істориків, 10 бджолярів, 59 аматорів, 100
культурних діячів, 65 посадових осіб й депутатів ОТГ, 50 приватних підприємців,
670 гостей з інших населених пунктів Новопсковщини, 60 спортсменів, 20
поліцейських, 7 журналістів. Вік глядачів - від 2 до 86 років
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Новопсковська ОТГ Луганської області – перша
створена в Україні об’єднана територіальна громада
(дата створення - 13 липня 2015 року). Знаходиться на
північному сході Луганщини, відстань до РФ - 30 км,
від зони бойових дій – 90 км.

Мешканці створеної Новопсковської ОТГ відчували
нагальну необхідність в налагодженні стосунків,
позитивній взаємодії та підвищення рівня довіри між
мешканцями окремих населених пунктів громади.
Було відсутнє відчуття гордості за свою громаду,
мешканці не усвідомлювали самобутність своєї
місцевості та не цінували свою історико-культурну
спадщину. У значної частини мешканців
спостерігалася ностальгія за минулим й бажання
повернутися у радянські часи.

Конче необхідно було встановити локальну
ідентичність, як загальне почуття ототожнення себе і
свого життя з життям своєї громади, причетність до
подій, що відбуваються у громаді. Виникла ідея
реалізувати це у форматі фестивалю.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Реалізація практики відбувалася у 3 етапи:
І етап. Написання заявки - 25.04-05.05.2019
10 днів витрачено на написання проєкту на конкурс.
ІІ етап. Реалізація проєкту- 17.07.-17.08.2019
Між днем, коли було повідомлено, що проєкт переміг, і датою проведення фестивалю було 30 днів.
•5 днів - внесення корективів у кошторисах і детальному плані заходів Фестивалю. Підготовка і
надсилання офіційних запрошень для учасників фестивалю.
•10 днів – проведення благоустрою території і пошук волонтерів, їх навчання, мотивація.
•31 липня 2019 року стартувала промоційна кампанія - створено офіційну сторінку фестивалю.
•5 днів - підготовка і друк постерів, бігбордів, сувенірної продукції (еко торби, ручки, блокноти,
футболки, буклети)
•3 дні - технічні роботи (монтаж сцени, обладнання, доставка реквізиту для всіх заходів).
ІІІ. етап. Звітування 17.08.2019 -14.10.2019.

Формування відеороликів та їх просування в YouTube.

Над реалізацією проєкту працювали:
1)Червенко Тетяна Савеліївна - автор практики, ініціатор та керівник проєкту.
Професійний досвід: керуючий справами виконавчого комітету Новопсковської селищної ради.
2)Птушко Інна Миколаївна - розробка плану організації фестивалю.
Функції в реалізації практики: організаційний супровід фестивалю.
Професійний досвід: директор Комунального закладу «Центр культури, дозвілля, туризму і спорту
Новопсковської селищної ради».
3)Монастирський Роман Олександрович - розробка сценарію і плану змагань «Козацькі розваги»,
проведення змагання «Козацькі розваги», ночівля в молодіжному наметовому містечку на березі
річки Айдар.
Професійний досвід: інструктор спортивного сектору Новопсковської ОТГ.
4) Мельник Ольга Юріївна – відповідальна за етнографічну частину практики - етнографічний показ
традиційного слобожанського обряду та тематичні екскурсії проведено для гостей Фестивалю в
Новопсковському краєзнавчому музеї .
Професійний досвід: краєзнавець, історик, науковий співробітник
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chervenkorada@gmail.com
+38 (099) 161 92 88

Кон���т�
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Новоселицька
міська ОТГ

5

22,8 тис. осіб

332,6 км.кв.

тергромад

Новоселиця

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс

Регіональний фестиваль
народного аматорського
мистецтва

«Мерцішор»
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Сприяння різним верствам населення, особливо молоді, в реалізації свого творчого
потенціалу, шляхом участі у вокальних, фольклорних та хореографічних
аматорських колективах, оркестрах народних і духових інструментів.
Поширення досвіду проведення подібних фестивалів в інших населених пунктах.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Під час проведення фестивалю у залі були присутні глядачі чоловічої статі – 250,
жіночої статі – 450, із них: старшого віку – 290, молоді – 300, шкільного віку – 110,
особи з інвалідністю – 7.
По соціальному статусу глядачів фестивалю можна приблизно розподілити на:
сільське населення – 450, міське – 250.
Усіх їх об'єднує збереження національних традицій, любов до народних мелодій,
пісні і танцю.

Охо���ніс��

Для проведення фестивалю було залучено 141 людину.
Зокрема, питання проведення фестивалю та затвердження його Положення було
розглянуто на засіданні виконавчого комітету Новоселицької міської ради (20 осіб),
а також створено Організаційний комітет у складі 11 осіб.
Основним виконавцем підготовки і проведення фестивалю є відділ культури,
спорту, сім'ї та молоді виконавчого апарату Новоселицької міської ради, дирекція та
працівники Комунальної установи «Новоселицький районний будинок культури»
Новоселицької міської ради в кількості 16 чоловік. Окрім цього, були залучені 32
керівника клубних закладів, аматорських колективів та окремих виконавців.
Викладачі та учні Новоселицької художньої школи організували та провели виставку
картин (всього 21 чоловік).
У день фестивалю було проведено конкурс на кращий національний атрибут
«мерцішор», в якому взяли участь 35 учнів загальноосвітніх шкіл.
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До складу Новоселицької ОТГ входять десять
населених пунктів, понад 50% населення яких є
румуномовним. Саме тому в ОТГ досить актуальною є
потреба підтримки розвитку національних традицій
румуномовного населення. Щорічно фестиваль
проходить на початку березня, оскільки перше
березня є святом початку весни для румун.

Основна мотивація, яка спонукала організаторів
заснувати фестиваль - це збереження народних
традицій, звичаїв та обрядів;
розширення мережі національних аматорських
колективів, розширення та поновлення їх репертуару
новими творами.

Фестиваль допомагає залучити представників різних
верств населення ОТГ до діяльності колективів
народної творчості, обмінюватися досвідом, шляхом
участі аматорських колективів з інших регіонів.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики

Реалізація проєкту відбувається у шість етапів:
-Перший етап – прийняття рішень про проведення фестивалю (перша декада січня
2020 р.);
-Другий етап – фінансування та пошук спонсорів (друга половина січня 2020 р.);
-Третій етап – підготовка сценарного матеріалу та забезпечення матеріально-
технічної бази фестивалю (перша половина лютого 2020р.);
-Четвертий етап – формування списку учасників фестивалю, запрошення колективів
з інших регіонів, організація виставок виробів народних умільців, “мерцішорів”,
публікація оголошень і т.п. (лютий 2020 р.);
-П’ятий етап – проведення фестивалю та нагородження його учасників (01.03.2020
р.);
-Шостий етап – підведення підсумків проведення фестивалю (до 10.03.2020 р.)
Алгоритм реалізації практики:
- підтримка ініціативи працівників клубних закладів Новоселицької ОТГ та
міжрайонного товариства молдавської культури Буковини про проведення
фестивалю;
- прийняття рішення про проведення фестивалю виконавчим комітетом
Новоселицької міської ради;
- створення Організаційного комітету фестивалю та затвердження заходів по
підготовці і проведенню фестивалю;
- фінансове забезпечення фестивалю та залучення спонсорів;
- реклама, запрошення колективів та гостей фестивалю;
- проведення фестивалю і нагородження його учасників;
- підведення підсумків проведення фестивалю.
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novmeria@gmail.com
+38 (03733) 50 988

Кон���т�
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Всеукраїнський фестиваль
національної духовно-
культурної спадщини

Олевська
міська ОТГ

21

33,6 тис. осіб

2010,9 км.кв.

тергромада

Олевськ

"Олевська республіка"

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс
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Конкурс проводиться з метою формування патріотичних почуттів до Батьківщини,
відданості своєму народу, гордості за національну історію та культуру.
Фестиваль має на меті:
- популяризацію української музики, літератури, історії, мистецтва та кіно;
-  формування української ідентичності, світоглядних цінностей молоді,
популяризацію культурних та мистецьких традицій українського народу.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Кількість учасників фестивалю в 2019 році становила 298 осіб, в 2018 році – 266 (на
урочищі «Хутір Радоробель» розмістилися 20 таборів школярів по 15 учнів).
До участі у організації Фестивалю були залучені представники ГО «Спілка воїнів-
учасників антитерористичної операції Олевського району», працівники апарату
Олевської міської ради та відділу національно-патріотичного виховання
Житомирської ОДА.

Охо���ніс��

У сучасних умовах захід є актуальним для мешканців регіону різного віку та
соціального статусу, а також для патріотичної молоді з усієї країни.
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Основною метою, яка спонукала до започаткування фестивалю,
було ознайомлення його учасників з прикладом
короткотривалого, але реального досвіду державної діяльності;
виховання патріотизму та толерантності, готовності до
самовідданої розбудови України, як суверенної, незалежної,
демократичної, правової держави;
розвиток вміння відстоювати власні переконання, оцінювати свої
вчинки та приймати рішення, відповідно до ситуації;
надання учасникам можливості самовираження, творчого
спілкування,
пропаганда системних туристичних маршрутів та подій всім, для
кого важлива історія рідного краю.

Мотивацією для проведення заходу є популяризація та
поширення серед молоді українських патріотичних пісень,
виховання української молоді у дусі національних традицій,
духовності та патріотизму.
За допомогою фестивалю організатори планують сформувати
здорові моральні цінності у суспільстві, зміцнити активну
громадянську позицію та закласти основу для формування нової
молодіжної генерації – високосвідомої, духовної, освіченої та
патріотичної.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Всеукраїнський фестиваль “Олевська республіка” – результат довготривалого
планування та колективної роботи.
До організації Фестивалю були залучені:
представники відділу прикордонної служби «Копище» Житомирського прикордонного
загону, ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Олевське лісове господарство», КНП
“Олевська центральна лікарня” Олевської міської ради, ДП «Будпослуги № 2, ПРАТ
«Олевський хлібозавод», РА «Княже місто», Олевське відділення поліції, 17 державна
пожежно-рятувальна частини Управління ДСНС України в Житомирській області, КНП
«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, меценати та
волонтери.

Організаторами фестивалю була реалізована досить різноманітна програма, яка
заохочувала до участі аудиторію різного віку та культурних вподобань:
майстер-класи українських традиційних народних танців;
презентація українських традиційних ремесл;
експозиція світлин Героїв АТО;
історичний дискут за участі істориків-науковців та реконструкторів;
мітинги та молебні біля пам’ятних знаків «Олевської республіки»;
презентація національно-патріотичної літератури;
нічний кінозал патріотичного кіно;
кобзарсько-лірницька сцена;
виступи відомих українських гуртів.

Під час фестивалю відвідувачі могли ознайомитися з виставкою сучасної військової
техніки та стрілецького озброєння, експозицією плакатів із зображенням військових
діячів армії УНР, презентацією патріотичної літератури, майстер-класами з традиційних
танців та виставкою виробів народних умільців.
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olevsk_miskrada@ukr.net,
miskrada_ekonom@ukr.net
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Приморська

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс

міська ОТГ
3

15,4 тис. осіб

346,7 км.кв.

тергромади

Приморськ

Відкритий
фестиваль - конкурс

"Чарівна лоза
Примор'я"
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Відкритий фестиваль-конкурс вина «Чарівна лоза Примор’я» проводиться з метою:
відродження, популяризації місцевого виноградарства, примноження кращих традицій
виробництва домашніх вин із залученням виноробів України, розвитку культури
споживання вина;
збереження національно-культурних традицій і свят, популяризації елементів
нематеріальної культурної спадщини, внесених до районного переліку;
розвитку туристичного бізнесу в м. Приморську на узбережжі Азовського моря,
залучення творчих колективів, приватних підприємців, просування місцевих брендів.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

З метою організації та підготовки до фестивалю був створений організаційний комітет в
склад якого ввійшли 13 осіб. А саме:
• 2 представники міської ради, відділу культури, Міського будинку культури;
• директор Дитячої художньої школи, краєзнавчого музею;
• голова районного болгарського культурно-просвітницького товариства «Співдружність»;
• представник КП «Чисте місто»;
• представник громадської організації;
•журналіст місцевої газети.

Охо���ніс��

Фестиваль розрахований на чоловіків та жінок різної вікової категорії, переважно для
середнього та старшого віку. Учасниками фестивалю стали мешканці Приморська,
Приморського району та Бердянського району.
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Жителями 14 сіл Приморського району є болгари. Саме
болгари-переселенці 155 років тому привезли з собою
виноградну лозу, постійно вирощують виноград у себе
вдома та виготовляють власне вино. Останнім часом
домашнє вино стає все більш популярним і причина
цьому – мода на все натуральне та зроблене своїми
руками. Щорічно в лютому в болгарських селах
Приморського району проходить фольклорне болгарське
календарне свято Трифон-Зарезан, яке святкують
виноградарі і винороби.

Останнім часом спостерігається активне зростання
національної свідомості в проявах відродження народних
традицій, свят, обрядів. За ініціативи депутата
Приморської міської ради та приватного підприємця
Андрія Райкова, в 2005 р. вперше в Приморську, майже по
сімейному, відбулось свято виноробів. Дуже швидко цей
конкурс виріс в міське свято. Маючи вже досвід
проведення конкурсу, Андрій Райков запропонував
провести масштабний фестиваль вина у 2018 році.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Загалом на підготовку фестивалю витрачено 2 місяці.
Реалізація практики відбувається за наступним алгоритмом:
1.Підготовка Програми розвитку культури Приморської міської громади (1
місяць).
2.Виділення коштів на проведення фестивалю (1 місяць).
3.Підготовка розпорядження міського голови, затвердження організаційного
комітету.
4. Розробка та затвердження Положення про фестиваль-конкурс (1 місяць).
5. Підготовка заявки на участь.
6. Підготовка та виготовлення рекламного матеріалу та розміщення в засобах
масової інформації (1 тиждень).
7. Обирання назви та емблеми фестивалю, шляхом голосування (2 тижня).
8. Запрошення учасників фестивалю, колективів, підприємців, майстрів  (2
тижня).
9. Підготовка програми фестивалю.
10.Виготовлення банера для сцени, розробка фотозони, придбання цінних
подарунків з логотипом фестивалю, замовлення сувенірної продукції, фартухів
для всіх учасників конкурсу.
Виконавець - відділ культури, начальник відділу культури, організаційний
комітет.
11. Організація поселення для учасників фестивалю, замовлення номерів,
надання транспортних послуг.
12. Організація туристичної екскурсії для учасників фестивалю.
13. Запрошення компетентних членів журі.
14. Проведення фестивалю згідно Положення.
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Етно - екофестиваль

Славутська
міська ОТГ

2

36,1 тис. осіб

69,9 км.кв.

тергромади

Славута

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс

„Колодар“
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інтегрувати культурну спадщину в життя громади, гармонізувати громадський простір через
поєднання культурної діяльності людини ( традиційна культура) і збереження довкілля
(„КОЛОДАР“ – КОЛО, що ДАРує гармонію, в якій духовне начало огранене неповторними
природними ландшафтами); розкрити мале місто для інвесторів та туристів, надати йому
нового імпульсу до розвитку.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

у фестивалі взяли участь близько 1000 учасників, відвідали фестиваль більше 10000 людей. Фестиваль
працював протягом 9 годин, містив 9 локацій: 7 – на території парку, 1 – на р. Горинь, 1 – аероклуб.
Кінцеві бенефіціари – уся цільова аудиторія проєкту
Етнокультурну спадщину транслювали 20 фольклорних колективів, майстрами проведено майстер –
класи із 9 ремесел та виготовлення ляльки – мотанки.
Презентацію сучасної світлової інсталяції «Джерело життя» висвітлено у 3 друкованих ЗМІ та 3
телекомпаніях, місцевих та загальноукраїнських сторінках у соціальних мережах.

Охо���ніс��

- носії елементів нематеріальної культурної спадщини: первинні та вторинні фольклорні колективи та
сольні виконавці – носії музичної культури, майстри народних ремесел (мають потребу у мистецьких
майданчиках і з широкою аудиторією, де можна реалізовувати свої значні творчі надбання);
-культурна творча еліта (має постійну потребу у широкому доступі до культурних послуг та
мистецьких подій, обмеженому проживанням у малому місті);
- мешканці міста та регіону, в тому числі люди з інвалідністю.
- прихильники активного здорового способу життя, та збереження довкілля (мають потребу у
розширенні середовища спілкування).
Реалізація проекту дасть можливість створити широкий культурний простір, учасниками якого
стануть мистецькі народні колективи, майстри народних ремесел, щонайменше п'яти регіонів.
Фестиваль стане визначною культурною подією, яка зможе надати великі враження для усіх його
учасників різних соціальних верств населення, в тому числі людей з інвалідністю усіх вікових груп,
адже заходи розраховані на участь в них і дітей, і молоді, і людей старшого та зрілого віку.
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Проєкт спрямований на вирішення соціально – культурних
проблем, що існують в місті:
•необхідності збереження та популяризації елементів
нематеріальної культурної спадщини, які вимагають обліку;
•культурна спадщина не використовується як інструмент
інвестиційної та туристичної привабливості;
•члени громади потребують більш широкого доступу до
культурних послуг, в тому числі, люди з інвалідністю;
•природні ландшафти недостатньо затребувані у якості
об’єктів активного дозвілля;
•місто потребує яскравої культурної події, яка б стала його
візитівкою.

Ідея проведення фестивалю виношувалася впродовж
тривалого часу. Місто гостро потребувало яскравої
культурної події, яка б стала його візитівкою. Участь і
перемога у конкурсі культурно – мистецьких проєктів „Малі
міста – великі враження“ (15. 04. – 15. 07. 2019р.),
засновником та організатором якого є Міністерство
культури України, стали відправною точкою реалізації
проєкту.

Основні етапи проєкту:
-підготовчий – липень – вересень;
-проведення фестивалю – 23 вересня;
-звітування за проєктом – жовтень – листопад.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Ідея створення фестивалю належить Тетяні Маліновській (викладач народного співу
Славутської Дитячої школи мистецтв, керівник дитячого зразкового фольклорного
гурту „Щедрик“ ДШМ) та Петру Сахнюку (викладач образотворчих дисциплін
Славутської ДШМ). Голова оргкомітету із проведення фестивалю – Людмила
Скрипнюк, директор Славутської ДШМ.
Режисер заходу – Тетяна Маліновська.
Координатор проєкту – Тамара Іванюк, заступник начальника управління культури
виконавчого комітету Славутської міської ради.

Реалізація практики проходила за наступним алгоритмом:
Захід  1. Виступи фольклорних колективів,  вивчались українські побутові
танці, навчались традиційним українським іграм, відбувся фестиваль традиційних
українських страв,  діти навчались усному українському фольклору,  проведена
етнодискотека за участю відомих українських гуртів, фотозона.
Захід 2. Етно – екоквест.
Захід 3. Виставка – продаж екотоварів, відбулося катання на конях, знайомство із
виставкою кроликів і голубів, проходили піші екскурсії містом; проведені польоти
над Славутою, відбувся сплав річкою Горинь.
Захід 4. Майстер – класи з гончарства, ткацтва, ковальства, різьби по дереву,
лозоплетіння, соломоплетіння, вишивки, Петриківського розпису, виготовлення
традиційних прикрас.
Захід 5. Майстер – класи виготовлення ляльки – мотанки.
Захід 6. Виставка – ярмарок продукції народних майстрів.
Захід 7. Встановлення сучасної світлової інсталяції «Джерело життя»

42



invest_mvk@ukr.net
+38 (067) 38 41 346

Кон���т�
п�а�т���
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Тростянецька
міська ОТГ

3

21,8 тис. осіб

159,4 км.кв.

тергромади

Тростянець

Фестивальні заходи
як інструмент реалізації
культурно-інвестиційної
складової

із запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейси
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Метою практики є створення унікальної інноваційної та керованої системи фестивальних
заходів на рівні ОТГ. По своїй суті система фестивалів є керованим експериментом в сфері
публічного управління культурою на рівні ОТГ. У ході реалізації практики управлінці-
практики отримали змогу активно впливати на зміну змісту та спрямованості фестивалів в
залежності від їх популярності серед населення.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія
Громадяни України у віці від 7 до 70 років, які постійно проживають на території України.
Закордонні гості з Великої Британії, Польщі, Литви, Республіки Білорусь, Республіки
Молдова, Північної Ірландії та інших країн. Система фестивалів дає змогу залучити до
участі більшу кількість учасників та споживачів послуг. Фестиваль "Схід-рок" орієнтований
на молодь у віці від 14 до 35 років, яка цікавиться сучасною рок музикою, джазом.
Фестиваль "Вело-Fest" спрямований на широке коло населення дітей шкільного віку, їх
батьків та ветеранів вело-спорту. Фестиваль "Стара Фортеця" орієнтований на широке коло
населення від дошкільного віку до пенсіонерів, які цікавляться історичною реконструкцією.
"Фестиваль Чайковський-Fest" орієнтований на групу населення від школярів, що
навчаються у музичних школах, до людей пенсійного віку, які є слухачами класичної
музики. Фестиваль "Сторінками історії середньовіччя" присвячений битві на р. Ворскла у
1399 році, яка відбулась між військом Князя Вітовта та військом Золотої Орди - спрямований
на широке коло населення - людей, яким цікава історія України, подобається поєднання
історичної реконструкції та активного відпочинку на природі.

Охо���ніс��
Загальна кількість осіб, яка залучена до реалізації практики становить 30 000 осіб.
З них:
23000 – глядачі та гості фестивальних заходів;
5000 – артисти, учасники історичних реконструкцій,;
музиканти, художники, вчені, спортсмени;
1000 – підприємці сфери громадського харчування, виготовлення та продажу сувенірної
продукції;
1000 – організатори фестивалів та залучені волонтери.
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В реальних умовах функціонування галузі культури виникає
потреба активного запровадження інноваційної політики у сфері
надання культурно-освітніх послуг з метою підвищення якості
інформування населення та виховання національно свідомих
громадян. Разом з тим, залишається на досить низькому рівні
інвестиційна привабливість на рівні конкретної території. Галузь
культури є досить мобільною у публічному управлінні (у порівнянні
з промисловістю та сільським господарством). Інвестиції в заходи
сфери культури швидше повертаються та інвестуються в економіку
ОТГ. Сфера культури на рівні міста, ОТГ, району потребує активної
інвестиційної політики.

Фестиваль, як інструмент реалізації державної політики в галузі
культури дає можливість позитивно впливати на населення,
залучати додаткові інвестиції в економіку регіону, створювати нові
робочі місця. Разом з тим, система фестивалів, що планується та
реалізується в ОТГ, дає змогу здійснювати фестивальну діяльність
систематично.
Система фестивалів дає змогу певним чином підняти на новий
рівень кількість відвідувачів в закладах освіти та активізувати
зростання чисельності споживачів послуг галузі культури. Серед
різноманіття фестивалів, які є доцільними до впровадження на
рівні ОТГ, є наступні тренди: спортивні, історичні, музичні,
екологічні, етнографічні. Зростання реалізації напрямків
фестивальної діяльності на території ОТГ дає змогу значно
розширити коло споживання. Разом з тим, започаткування системи
фестивалів дає змогу зробити роботу галузі культури такою, що
дає змогу збалансувати витрати на утримання закладів культури.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Загалом на реалізацію практики витрачається 11 місяців.
1. Планування фестивальної діяльності на рівні ОТГ (1 місяць);
2. Розробка концепцій фестивальних заходів (1 місяць);
3. Розробка сценарних планів проведення фестивалів (1 місяць);
4. Знаходження вітчизняних та закордонних партнерів (11 місяців);
5. Розробка багатоканального та багатоджерельного механізму фінансування
системи фестивальної діяльності (15 днів);
6. Забезпечення ресурсної складової реалізації фестивальних заходів (11 місяців);
7. Розробка механізмів залучення зовнішніх економічних, людських, культурних та
матеріальних ресурсів (15 днів);
8. Рекламна діяльність, спрямована на популяризацію системи фестивалів (10
місяців);
9. Створення тимчасових творчих колективів з реалізації конкретних фестивальних
заходів (3 місяці);
10. Вивчення актуальності конкретних фестивальних заходів, у залежності від
сезонності, погодних умов, епідемічної ситуації, конкурентного фестивального
середовища в Україні тощо (1 місяць);
11. Складання конкретного плану (рік, квартал) по проведенню фестивалів та його
корекція (1 місяць);
12. Підведення підсумків конкретного заходу (7 днів);
13. Підведення підсумків фестивального сезону (1 місяць);
14. SWOT та PEST аналіз системи фестивальних заходів на території ОТГ (15 днів);
15. "Робота над помилками" - розробка рекомендацій щодо усунення недоліків у
роботі організаційних комітетів та виконавців конкретних заходів (15 днів);
16. Розробка пропозицій по реалізації функцій мотивації організаторів та учасників
фестивалю( 1 місяць).
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trost_nkc@ukr.net
+38 (05458) 51 970

Кон���т�
п�а�т���
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Фестиваль народної
творчості та ремесел

Чорноострівська
селищна ОТГ

10

12,5 тис. осіб

262,9 км.кв.

тергромад

Чорний Острів

запровадження автентичних
культурних фестивалів

Шоукейс

"Чорноострівський
ярмарок"
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Організатори фестивалю ставлять за мету відродити історію краю, долучити всіх до
народної творчості, яка сьогодні, на жаль, втрачається. Саме нематеріальна
культурна спадщина, яка ще збереглася в нашому краї в піснях, легендах, народних
прикладних техніках, стане основою фестивалю.
Основними завданнями фестивалю є: надання платформи для національних
товаровиробників, народних умільців, розвиток та популяризація народної культури,
старовинних ремесел, розширення творчих зв’язків між колективами України та
інших держав, долучення до європейського й світового культурного простору;
пропаганда фестивального та зеленого туризму та здорового способу життя.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Всього над реалізацією проєкту працювали 34 людини. 
Останній фестиваль відвідало понад 5 000 осіб із Хмельницької області та інших
сусідніх областей. 

Охо���ніс��

Учасниками та гостями фестивалю є люди різні за віком та соціальним статусом.
Головне завдання – створити комфортні та цікаві умови перебування для всіх: від
маленького до дорослого. Тому в програмі передбачені локації як гостей, так і
учасників проєкту.
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Містечко Чорний Острів занесене в реєстр малих історичних
міст України засноване 1366 року. Чорний Острів третій на
Поділлі отримав Магдебурзьке право у 1556 році. В Чорному
Острові було 6 заїжджих дворів. Проводилося 5 великих
ярмарок на рік, особливими були Різдвяні, Пасхальні та
Спасові. Ярмарки відвідували купці з Волині, Поділля і міст
Західної Європи.

Основна ідея фестивалю – відтворення історичного минулого
містечка; ремесел, які побутували на території; формування
ярмаркової культури того часу; залучення майстрів народних
ремесел та вітчизняних виробників до проєкту та відродження
самобутнього народного мистецтва, яке є симбіозом польської,
єврейської та української культури.

Фестиваль народного мистецтва та ремесел
«Чорноострівський ярмарок» є одним зі стратегічних проєктів,
які проходять в історичних локаціях Чорного Острова. Одним з
головних напрямків діяльності громади є значне підвищення
туристичної привабливості нашого старовинного містечка,
вирішення питання збереження та популяризації пам’яток
культурної спадщини Палацового комплексу першої половини
19 століття, Торгового заїжджого двору-Ратуші та Старого
Млина. Організатори мають на меті відтворити на основі
пам’яток локації ярмарку та об’єкти для проведення
театралізованих екскурсій в музеї. Громада ставить за мету
активне доручення до проєкту громадськості.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Покроковий план реалізації проєкту: від виникнення ідеї до проведення першого заходу;
- Розробка концепції Всеукраїнського фестивалю народної творчості та ремесел
Чорноострівський ярмарок» - 6 місяців;
- Поширення інформації про проєкт у ЗМІ, соціальних мережах, чорноострівському земляцтві –
1 місяць;
- Проведення рекламної кампанії проєкту в ЗМЇ та зацікавлених організаціях – 4 місяці;
- Відбір колективів та учасників проєкту - 2 місяці;
- Розробка проекту оформлення локацій проєкту – 1 місяць ;
- Підготовка рекламного ролику проєкту, відео- презентації - 1 місяць;
- Проведення прес-брифінгу проєкту – 1 неділя;
- Проведення промоакцій на підтримку проєкту – 2 місяці;
- Проведення майстер-класу на тему «Народні ремесла Чорноострівщини» - 1 неділя;
- Проведення творчої лабораторії декоративно-ужиткових технік – 1 неділя.;
- Організація виставкового містечка - 1 місяць;
- Підготовка й технічне забезпечення проєкту – 1 місяць ;
- Показ проєкту глядачам – 3 дні.

Для втілення даного проєкту в наявності є певні об’єкти історичних локацій – старовинна
площа, Палац першої половини 19 століття, Торговий заїжджий двір-Ратуша, Старий Млин 19
століття. Також в наявності є звуко-підсилювальна апаратура для обслуговування проєкту,
етно-елементи історичного знаряддя праці та відтворені історичні костюми відомих постатей,
які перебували в Чорному Острові – Ференс Ліст, Леонід Глібов, пани Пшездецькі та інші.
Цей проєкт діє з 2018 року та має незмінний успіх глядачів. Частиною проєкту є пленер
скульпторів по дереву та створення на його основі мистецького арт-проєкту «Галявина байок
Леоніда Глібова».
Одним з важливих моментів у підготовці проєкту є залучення найкращих аматорських
колективів України до участі у фестивалі. Проводиться селекційна робота по вивченню бази
обласних центрів народної творчості.
Не менш важливим моментом організації фестивалю є залучення кращих вітчизняних
товаровиробників.
Окрема увага приділяється організації харчування та проживання учасників. Для цього
залучаються приміщення гуртожитків, лікарень та приватного сектору.
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Кіптівська

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

сільська ОТГ
6

3,4 тис. осіб

294,7 км.кв.

тергромад

Кіпті

на базі сільського закладу
культури

"Молодіжний простір"
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Основна мета - дати місцевій молоді інструменти успішності, ознайомити з власними
правами , можливостями реального життя , навчити здоровому дозвіллю. Розширити коло
можливостей молодих людей для дозвілля та самореалізації в сільській місцевості .

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

До реалізації проєкту «Молодіжного простору» залучені працівники відділу культури,
сім’ї, молоді та спорту Кіптівської ОТГ (начальник , спеціалист) та працівники
Прогресівського сільського будинку культури (директор, художній керівник, бібліотекар ).
«Молодіжний простір» одночасно приймає від 10 до 40 відвідувачів , в залежності від
пори року та дня тижня.

Охо���ніс��

школярі, студенти випускники ЗВО;
активна молодь;
митці, творчі колективи,викладачі;
громадські організації, органи державної влади;
сироти, СНО, ВПО;
люди з інвалідністю, ветерани ССО;
молодіжні працівники, соціальні працівники.
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Сільська місцевість не має широкого спектру можливостей дозвілля
та відпочинку для дітей та молоді. Це стає першопричиною багатьох
суспільних проблем. Створення культурного молодіжного простору
дає можливість невидимого впливу на формування здорової нації і
є основною причиною впровадження практики.

Також однією з причин реалізації проєкту є пошук нових форм
роботи сільських закладів культури в умовах децентралізації,
вдосконалення та оновлення посадових обов’язків клубних та
бібліотечних працівників. Саме вони стали першопрохідцями
(молодіжними працівниками) інституції громадянського суспільства,
налагодивши взаємодію у роботі з молоддю “Молодіжного
простору” Прогресівського сільського будинку культури.

Мотивуюче бажання популяризувати не лише розвиток
аматорського мистецтва чи книгочитання, а й створення умов для
функціонування сучасного простору, в якому можна проводити
змістовне дозвілля щодня. Молодіжний простір - це майданчик для
втілення ідей в життя, середовище цікавої, веселої та розумної
молоді, якісна україномовна бібліотека, невеличкий кінотеатр,
інформаційний центр для молоді!
Наразі центр забезпечує:
•вільну зону Wi-Fi;
•кіноперегляди в приміщенні і під відкритим небом;
•засідання об’єднання декоративно-прикладного мистецтва;
•тематичні бесіди з фахівцями (медицина, поліція, психологія тощо);
•семінари, тренінги, круглі столи з досвідченими наставниками;
•годину читання “Читаймо вголос”;
•щоденне вільне спілкування, чаювання в теплому, сучасному
приміщенні.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
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Реалізація практики
2016 рік – з початком децентралізаційного руху прийшло розуміння потреби осучаснення
роботи культурно-дозвілевих закладів у сучасному форматі.
У травні 2017 року – участь у Міжнародному форумі “Від ініціативи до дії”.
Серпень-грудень 2017 року – ремонтні роботи закладів культури, перепланування
приміщень.
Лютий 2018 року – проєкт Молодіжного простору став фіналістом конкурсу кращих
молодіжних інновацій “Laudato Si Startap Challenge Ukraine”.
Лютий – квітень 2018 року – оформлення приміщення власноруч створеними меблями та
предметами інтер’єру.
Лютий – липень 2018 року – круглі столи, навчання, обговорення та диспути для
працівників закладу культури із залученням волонтерів та активної молоді, створення
плану роботи простору.

Робота вже діючого Молодіжного простору:
квітень – травень 2018 року – візит учасників Чернігівської обласної виїзної конференції
працівників закладів культури, представлення простору як сучасного напрямку роботи.
Також до простору завітали працівники бібліотечних закладів Чернігівської області;
липень 2018 року – Молодіжний простір Прогресівського СБК представлений членам Ради
Європи з питань молодіжної політики;
протягом 2019 року – простір відвідали представники Всеукраїнської конференції
директорів Обласних Центрів народної творчості, делегації з Луганської, Донецької,
Харківської областей, постійно відбуваються засідання ГО ”Кіптівська жіноча спілка”,
активу Молодіжної ради, тренінги та навчання для різних вікових та соціальних груп;
у 2020 році постійними відвідувачами простору стали члени Молодіжної ради Кіптівської
ОТГ з плануванням та обговоренням своєї роботи, написанням проекту до громадського
бюджету;
2020 рік - подані заявки на конкурс кращих практик Чернігівської області та програми
“Академія культурного лідера” з метою розширення потенціалу Молодіжного простору та
створення філій у інших населених пунктах ОТГ.
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Мандрівний
кінотеатр

Бобринецька

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

міська ОТГ
2

11,5 тис. осіб

194,3 км.кв.

тергромади

Бобринець
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Забезпечити повноцінне проведення дозвілля мешканців громади на території
міського парку імені Кропивницького та в закладах і установах (власне, мандрівна
складова кінотеатру) з використанням сучасних новітніх технологій. Створити
сучасну платформу для спілкування жителів громади.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

У реалізації проєкту взяли участь члени громадської організації «Центр
територіального успіху", працівники аграрного коледжу ім. В. Порика БНАУ, КУ
"Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг»)
Бобринецької міської ради, інші активні волонтери - всього близько 10 осіб, а також
партнери - представники громадської організації "Агентство сталого розвитку
"Хмарочос" - 4 особи. Загалом, протягом двох років, до кінопереглядів та
відеолекторіїв долучилося близько 1 000 мешканців громади.

Охо���ніс��

Кіноперегляди проводяться для різновікової аудиторії, залежно від тематики та
місця проведення. Зацікавленими у реалізації даного проєкту є широке коло
мешканців: діти, молодь, сім'ї, люди середнього та старшого віку. Це жителі
громади, які цікавляться спілкуванням, люблять проводити свій вільний час із
однодумцями, друзями, обмінюватися інформацією, ділитися враженнями.
Кінотеатр під відкритим небом – чудова платформа для такого спілкування.
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Історія виникнення ідеї мандрівного кінотеатру почалася на одному
із засідань учнівсько-студентського парламенту. Молодь громади
підняла питання організації кінопереглядів, оскільки дізналися від
батьків, що саме така форма відпочинку була традиційною у місті
Бобринець.

На території Бобринця зародився і розпочинав свою діяльність
перший український професійний театр під керівництвом Марка
Кропивницького. Протягом ХХ століття одним із улюблених занять
бобринчан був похід до Будинку культури, де демонстрував п’єси
народний аматорський театр. Свого часу у міському парку
функціонував кінотеатр під відкритим небом, який, на жаль,
припинив своє існування.

Театр і кіно згуртовує людей, спонукає до живого спілкування. Тепер,
завдяки реалізації проєкту, команду «Мандрівного кінотеатру»
запрошують до різних закладів і установ, замовляючи ту чи іншу
тему для лекторію.

Тож пересувний кінотеатр став чудовим помічником для дошкільних,
загальноосвітніх закладів, Бобринецького коледжу та училища,
Університету срібного віку. За допомогою проєкту у громаді
проводяться змістовні заходи, які заохочують і мотивують до
спілкування.

Але найбільшим мотиватором до запровадження практики було
бажання згуртувати громаду, змусити молодь, яка засиджується
перед ґаджетами, спробувати і закріпити інший вид спілкування .
Своєї атмосфери кінопоказам додали кіномайстерні, проведені
Агенцією сталого розвитку «Хмарочос».
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Реалізація практики
Успішна реалізація практики – результат чітко злагодженої кількамісячної роботи. Підготовка
проєкту проходила покроково:
1. Створення ініціативної групи – початок жовтня 2018 року.
2. Пошук партнерів проекту - організацій, які надають ліцензовану кінопродукцію для показів.
3. Налагодження зв'язків з партнерами – листопад 2018 року.
4. Проведення майстер-класів зі створення авторського відео – грудень 2018 року,
5. Організація та облаштування простору для влаштування переглядів з обговореннями – простір у
центральному парку було облаштовано власними зусиллями за допомогою волонтерів
(виготовлення лавок для глядачів) - квітень 2019 року.
6. Проведення тематичних кіновечорів в літньо-осінній період (травень – вересень 2019 року) у
парковій зоні.
7. Здійснення тематичних кінопоказів із обговореннями в установах і організаціях громади в
зимовий період (травень 2019 – лютий 2020 року).

Над реалізацією проєкту працювала злагоджена команда, кожен учасник якої доклав своїх зусиль до
спільного успішного результату. А саме:
• Кривошея Людмила, заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань, членкиня ГО
«Центр територіального успіху» – організація домовленостей про проведення кінопоказів;
• Бадиця Світлана, викладачка Бобринецького аграрного коледжу ім.В.Порика БНАУ, членкиня ГО
«Центр територіального успіху» – організація і проведення кіновечорів, відеолекторіїв;
• Щіченко Наталія, соціальний працівник КУ "Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Бобринецької міської ради, голова ГО «Центр територіального успіху»
– організація і проведення кіновечорів, відеолекторіїв;
• Синьогуб Олександр, директор міського Центру дозвілля молоді – виготовлення лавок для глядачів
кінотеатру, підбір ліцензованої кінопродукції для переглядів;
• Москалик Олександр, завідувач відділення КУ "Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Бобринецької міської ради - організація виготовлення лавок для
глядачів кінотеатру;
• Рожкован Ігор, працівник Бобринецької міської ради – перевірка кінопродукції перед показами;
відповідальний за технічне оснащення та його роботу;
• волонтери - близько 10 осіб;
• партнери – представники ГО "Агенція сталого розвитку "Хмарочос" - Ірина та Сергій Ткаченки, Артем
та Ольга Луценки – здійснення консультаційного супроводу проекту.
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Бузівська

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

сільська ОТГ
2

2,5 тис. осіб

62,7 км.кв.

тергромади

Бузівська

Створення школи мистецтв

"Гармонія"
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Основна мета діяльності школи – надання якісних мистецько-освітніх послуг,
забезпечення якісною початковою мистецькою освітою, формування творчої
особистості, розвиток художніх навичок, створення умов для творчого
самовираження дітей в різних видах мистецтва. Наша ціль – створити місце, де діти
зможуть самовиражатися, розкривати свій майбутній потенціал, відкривати свої
таланти.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Всього в школі мистецтв працює 7 викладачів: директор та викладач духових
інструментів, викладач духових інструментів, викладач фортепіано, викладач
фортепіано, викладач теорії музики, викладач образотворчого мистецтва, викладач
скрипки. 
Загалом у школі мистецтв можуть отримати мистецьку освіту близько 40 дітей.

Охо���ніс��

Цільовою аудиторією є діти від 6 до 17 років, які мають бажання опанувати певні
музичні інструменти та отримати якісну мистецьку освіту. Усі діти без виключення,
які проживають на території громади, мають право зареєструватися у школі та
відвідувати заняття. Ми раді всім учням і стараємося підібрати індивідуальний підхід
до кожної дитини, адже вони всі унікальні та неймовірно талановиті.
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Внаслідок адміністративно-територіальної реформи
школи перейшли на утримання громад. Власником і
засновником стає громада, і саме вона повинна
виділяти кошти на фінансування закладів. У 2018 році
Жашківська районна рада вирішила закрити відділ
духових інструментів Жашківської музичної школи в с.
Бузівка. На той час в школі здобували початкову
музичну освіту 30 дітей, що проживали на території
Бузівської ОТГ. Сільська талановита молодь залишалася
без можливості розвивати свої здібності. Учителі разом
із батьками звернулися до сільського голови з
проханням відкрити музичну школу в с. Бузівка. Саме це
стало поштовхом до роздумів та розробки ідеї відкриття
школи мистецтв.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
У 2018 році у Бузівській громаді виникла потреба у ще одному освітньому закладі, який
надавав би якісні послуги в навчанні музики та образотворчому мистецтву. Втілення
ідеї відкриття школи мистецтв тривало протягом року, реалізацією займався
Олександр Вікторович Фуркало, який і був ініціатором відкриття. За цей період 10 осіб
працювали над розробкою практики та розвивали цю ідею. Кожен етап займав певний
відрізок часу, і ми невтомно працювали над реалізацією проекту. Затвердження
Положення та Статуту закладу тривало 2 місяці.

Шляхом проведення конкурсу, який тривав декілька місяців, було обрано директора
школи мистецтв. Після цього, рішенням сесії, було затверджено кошторис для
реалізації та підтримки закладу, який складав 495 000 грн. на рік. Наступним етапом
став підбір кваліфікованих кадрів. Було оголошено конкурс на вільні вакансії і
результат не змусив довго чекати. Підібрати кваліфікованих спеціалістів було не важко,
адже у громаді проживає багато молодих людей із музичною освітою. Хоча цей процес
тривав близько 4-5 місяців.

Важливим і невід’ємним етапом реалізації проєкту було забезпечення матеріально-
технічною базою. Потрібно було придбати необхідні музичні інструменти для
ефективного навчання. Завдяки спонсорській допомозі ми отримали 1 трубу та 1
тромбон, також 2 труби було закуплено сільською радою. Решта інструментів
залишилися від Бузівської філії Жашківської музичної школи.

Отже, 26 травня 2019 року відбулося урочисте відкриття школи мистецтв, в якому взяли
участь учні Бузівської філії Жашківської музичної школи та були запрошені гості.
Зарахування до школи відбувається наступним чином: батькам надається заява-бланк
для заповнення. Потім, з 1 вересня діти складають невеликий іспит для вступу (відчуття
ритму тощо). На основі цього дітей зараховують у перший клас. Навчання триває 6
років. Через 6 років діти отримують свідоцтво про закінчення школи мистецтв та
освоєння програми школи мистецтв в повному обсязі. Потім вони можуть вступати у
вищі мистецькі заклади освіти. 67
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Відкриття
Малорешетилівського
сільського клубу

Великобагачанська 

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

селищна ОТГ
5

10,2 тис. осіб

332,6 км.кв.

тергромад

Велика Багачка
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•покращення інфраструктури громади задля надання якісних культурних послуг для
всіх верств населення;
•збереження і розвиток культурного надбання, як ресурсу теперішніх і майбутніх
поколінь;
• забезпечення умов для задоволення культурних потреб мешканців маленького села;
• забезпечення можливості рівного доступу до отримання культурних послуг різних
вікових категорій, зокрема людей пенсійного віку.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Для реалізації практики було залучено приблизно 50 мешканців села. За допомогою
місцевих жителів були проведені роботи з відновлення приміщення. Важливу роль
у цьому процесі відіграли фермери-переселенці з Донецької області.
Голова громади, керівник сектору культури та депутати забезпечили організаційну
підтримку: виділення коштів на матеріали, прийняття відповідних рішень місцевої
ради тощо.
Протягом року в клубному закладі проводиться 10-12 масових заходів. В основному
це концерти до календарних свят та визначних подій. Одним з ключових заходів,
який проводиться у приміщенні клубу, є свято села.

Охо���ніс��

Цільова аудиторія заходів, які проводяться у місцевому клубі – близько 75 літніх
мешканців села Мала Решетилівка, 2\3 з яких – жінки. Найбільше людей приваблює
можливість поспілкуватися та послухати пісенні виступи.
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Село Мала Решетилівка знаходиться на відстані 3 км
від селища міського типу Велика Багачка і налічує 78
осіб населення. Роками в селі відсутнє приміщення, в
якому можна провести будь-який захід, не залежно від
пори року. Це суттєво впливало на рівень життя
мешканців.

До відкриття клубу, в Малій Решетилівці щоліта, на
відкритому подвір’ї, проводилося лише свято Дня
села. Жителі села звернулися до селищного голови з
проханням допомогти віднайти в селі приміщення, яке
слугувало б місцем для проведення зборів, засідань,
сходок, зустрічей та свят, не залежно від погодних
умов.
Переважна більшість жителів – це люди пенсійного
віку, які не мають змоги добиратися до селища
міського типу Велика Багачка через відсутність
транспортного сполучення.

Нині клубний заклад слугує центром соціального
життя в селі, де облаштований народознавчий
куточок, працює невелика бібліотека, проводяться
змагання з шашок та шахів.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
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Реалізація практики
Під час святкування Дня Села Мала Решетилівка (серпень 2017 року), жителі
звернулися до селищного голови з проханням допомогти з приміщенням
соціального спрямування, яке слугувало б місцем для проведення зборів, засідань,
сходок, зустрічей, свят. Оскільки переважна більшість жителів села – це люди
пенсійного віку, вони не мають змоги відвідувати мистецькі заходи у Великій
Багачці. Тому було прийняте рішення відремонтувати приміщення колишнього
магазину, яке не виконувало свою функцію понад 10 років. Жителі села згуртувалися
і власними силами, сільською толокою за фінансової підтримки селищної ради,
провели ремонтні роботи, які тривали з вересня по жовтень 2017 року.

Виконана робота :
• приведено до ладу територію навколо приміщення: випиляли дерева, вирубали
чагарники;
• відремонтовано вхід у будівлю: зробили новий поріг, ґанок, побілили стіни,
замінили віконні рами та панелі, встановили додаткові двері.

Матеріали для ремонту приміщення надані селищною радою за підтримки
селищного голови Саковського Ю.Б.
Ремонтні роботи велися жителями села за підтримки нинішнього завідувача клубу -
Сидоренко С.Г.,
Важливим вкладом у відновлення клубного приміщення став переселенець з
Донецької області, а нині житель села Мала Решетилівка - Дрон М.Й.

21 жовтня 2017 року відбулося урочисте відкриття клубу та святковий концерт, який
зібрав у приміщенні майже усіх жителів села.
28 грудня відбувся перший повноцінний новорічний культурний захід за участі
аматорських колективів Бутоводолинського сільського будинку культури.
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Лозівська 

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

міська ОТГ
20

78,1 тис. осіб

1143,2 км.кв.

тергромад

Лозова

місце для особистої
творчості та натхнення

«URBAN – HALL»
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Проєкт спрямовано на створення місця для особистої творчості та натхнення, затишного
простору для творчого розвитку через організацію зони «URBAN – HALL», облаштування її
творчої майстерні сучасними технічними засобами. «URBAN – HALL» має стати
платформою, що дає можливість створювати нові проєкти, формувати творчу
компетентність молоді через систему інтегрованих занять. Проведення майстер-класів у
формі колективних творчих справ у зоні «URBAN – HALL» дасть можливість вивчити
матеріали і прийоми роботи, отримати практичні поради, набути необхідних навичок і
перейти до самостійної творчості.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Організатори прогнозують 7200 відвідувань культурного простору на рік.
До реалізації проєкту загалом було залучено 56 осіб.

Охо���ніс��

«Хобі-drive» (1 проєкт)
1. Найбільша група – юні користувачі Інтернет-центру (близько 800 осіб), діти-читачі
дитячого абонементу: дошкільнята, молодший та середній шкільний вік. Дитячий абонемент
нараховує 670 дітей.
2. Учні школи мистецтв № 1. Школа знаходиться на одному поверсі з бібліотекою, її діти
заповнюють паузи між уроками іграми у бібліотеці (кількість учнів – 230 осіб).
3. Діти, які вивчатимуть мову, традиції та культуру Німеччини разом з Лозівським
міськрайонним товариством німців "Відергебурт”(15 осіб).

«URBAN – HALL» (2 проєкт)
•Молодь (100 осіб), користувачі Інтернет-центру (1500 осіб), діти-читачі дитячого абонементу
(дитячий абонемент нараховує 670 дітей) Очікуємо щоденне відвідування зони «URBAN –
HALL» не менше 30 осіб.
•Учні школи мистецтв №1 (230 осіб)
•Студенти ОКЗ «Лозівського вищого коледжу мистецтв» (50 осіб).
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Основними причинами, що зумовили облаштування
Ігрової зони «Хобі-drive» сучасними технічними
засобами стали наступні фактори:
1. Відсутність сприятливих умов для спілкування та
творчої праці дітей і бібліотекарів.
2. Необхідність підвищення якості роботи бібліотеки.
3. Потреба розширення можливостей для творчої
самореалізації, розвитку здібностей дітей.
4. Пошук можливостей для підвищення
результативності творчого процесу через заохочення
дітей до нових творчих пошуків.

Облаштування «URBAN – HALL» мало на меті
створення затишного простору у МІСТІ для МІСТА та
для МІСТЯН. Безліч заходів проходило в читальному
залі бібліотеки, в ігровій зоні «Хобі-drive», на
дитячому абонементі. Часто це заважало людям, які не
приймали участі у цих заходах: дітям з читального
залу, користувачам Інтернет-центру. Саме це стало
поштовхом для оптимізації простору та виділення
окремої зони для молоді.
З'явилися нові можливості та комфортне місце для
спілкування і творчого розвитку.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
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Реалізація практики
1. Створення ініціативної групи користувачів бібліотеки і написання міні-проєкту на
обласний конкурс – термін виконання – 1 місяць.
2. Визначення постачальників та укладення договорів постачання - термін
виконання – 1 місяць.
3. Придбання меблів та килиму – термін виконання - 2 тижні.
4. Придбання ігор - термін виконання – 2 тижні.
5. Придбання та монтаж енергозберігаючих світильників - термін виконання – 1
місяць.
6. Розробка плану заходів в рамках діяльності створеної ігрової зони «Хобі-drive» -
термін виконання - 1 тиждень.

Все придбане технічне обладнання, меблі взято на облік та надано у користування
Юнацькій бібліотеці Управління культури Лозівської міської ради.
З метою довготривалого використання Ігрової зони призначено відповідального
бібліотекара за експлуатацію ігрової зони.
Технічний огляд приладдя здійснюється щоденно, згідно правил користування
бібліотекою. Ремонт меблів та технічних засобів проводиться за необхідністю.
За умов правильного користування Ігровою зоною, термін її використання – 20
років.
Тривалість реалізації проєкту з початку організації та облаштування до введення в
дію складає 3 місяці.
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Надання початкової
мистецької освіти
громадянам без вікових
обмежень

Перещепинська

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

міська ОТГ
4

22,6 тис. осіб

573,9 км.кв.

тергромади

Перещепино
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Основним видом діяльності Перещепинської школи мистецтв є освітня діяльність, яка
включає організацію та забезпечення мистецько-освітнього процесу з метою формування у
здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою
програмою. Як заклад освіти, школа є середовищем для розвитку творчого мистецького
потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку,
формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті
додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до
творчості.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

У реалізації проєкту брали участь 25 педагогічних працівників, 350 здобувачів початкової
митецької освіти, близько 1000 законних представників здобувачів освіти, керівництво
громад.

Охо���ніс��

Цільовою аудиторією практики є громадяни без вікових обмежень, які мають бажання
отримати певні компетентності у мистецькому напрямку та проживають на території
Перещепинської міської, Піщанської, Черкаської, Личківської сільських ОТГ.
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На території Новомосковського району Дніпропетровської області з
1970 року працювала одна мистецька школа. Доступ до початкової
мистецької освіти традиційно мали тільки діти та молодь, віком від 6
до 16 років. Після затвердження Міністерством культури України
«Концепції сучасної мистецької школи», з`явилася можливість брати
на навчання громадян без вікових обмежень. З 2018 року, в умовах
децентралізації, не усі ОТГ мали фінансову спроможність надавати
кошти для фінансування мистецької школи в цілому, тому виникла
ідея заснування школи за рахунок дофінансування з бюджетів
декількох громад.

З метою економії, впроваджено співфінансування мистецької школи
з бюджету 2 ОТГ – Піщанської, Личківської і Новомосковського
району. У перспективі, можливе створення нових мистецьких шкіл
на базі філій існуючої Перещепинської школи мистецтв. Це надасть
можливість збільшити плановий набір здобувачів початкової
мистецької освіти на територіях інших населених пунктів, надати
нові робочі місця для спеціалістів мистецького напрямку.Мот����ія, п�и��н�,

що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
У 2018-2019 навчальному році Новомосковська районна дитяча школа мистецтв
трансформувалася у комунальний заклад Перещепинської міської об’єднаної територіальної
громади з назвою «КЗ Перещепинська школа мистецтв».

Засновником школи стала Перещепинська міська рада, 16.01.2019 рішенням сесії
Перещепинської міської ради № 28-9/VII було прийняте рішення про перейменування школи й
затвердження Статуту у новій редакції на основі типового Положення про мистецьку школу,
затвердженого наказом Міністерством культури України від 09.08.2018 року № 686.

З метою забезпечення безперервного освітнього процесу у мистецькій школі та враховуючи
Перспективний план школи мистецтв, затверджений рішенням педагогічної ради,
Перещепинська міська рада прийняла рішення прийняти школу разом з 4 філіями, які
знаходяться на територіях Новомосковського району (Черкаська, Гвардійська філії) та
Піщанської сільської ОТГ (Меліоративненська та Орлівщинська філії). Таким чином,
Перещепинська міська рада на даний момент забезпечує культурною послугою з надання
початкової мистецької освіти мешканців не тільки своєї громади, а й інших населених пунктів
Новомосковського району та Піщанської сільської ОТГ.

Відповідно до стратегії розвитку Перещепинської школи мистецтв, дирекція та педагогічний
колектив, за підтримки Перещепинського міського голови, працює у напрямку відкриття нових
класів та філій мистецької школи на території Перещепинської міської ОТГ (с. Голубівка,
с.Керносівка, с. Багате) та, при спроможності територіальних громад, кожній громаді
пропонується створення своєї мистецької школи з подальшим приєднанням існуючих філій
Перещепинської школи мистецтв. З травня 2019 року за ініціативи сільського голови села
Приорільське, вже проводяться перемовини з сусідньою Личківською сільською ОТГ
Магдалинівського району щодо відкриття філії ПШМ з подальшим співфінансуванням , що буде
значно економити кошти громади. Враховуючи географічне положення Перещепинської
міської ОТГ, ідентична модель можлива з населеними пунктами Новомажаровської сільської
ради Зачепилівського району Харківської області.
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Центр розвитку
особистості

Степанецька

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

сільська ОТГ
8

5,3 тис. осіб

266,2 км.кв.

тергромад

Степанці

"STEPHUB"
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Метою проєкту є сприяння соціалізації та самореалізації молоді; інтелектуальному,
моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу;
національно-патріотичному вихованню; популяризації здорового способу життя;
працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

У підготовці практики взяли участь:
• ініціативна група учнів Степанецького ліцею - 12 осіб;
• педагоги-організатори (координотори проєкту) - 2 особи;
• працівники КЗ "Центр культури та дозвілля Степанецької сільської ради"
(урочисте відкриття проєкту, закупівля матеріально-технічних цінностей,
прийняття їх на баланс) - 5 осіб;
• працівники загального відділу Виконавчого комітету Степанецької с/р ОТГ
(інформаційна компанія про проєкт на сайті громади та інших засобах інформації) -
1 особа.

Охо���ніс��

Цільові групи проєкту (категорії верств населення, на які спрямовані результати
проєкту):
- учнівська молодь від 12 до 17 років (121 особа);
- учні Степанецького ліцею (241 особа);
- учні інших навчальних закладів територіальної громади (416 осіб).
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Майже 47% молодих людей, які мешкають в ОТГ, вказують, що не
відчувають змін для молоді після створення громад. Понад 35%
вважають, що місцева влада не враховує їхню думку при ухваленні
рішень (за результатами всеукраїнського соціологічного
дослідження «Молодь України – 2017», проведеного Центром
незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» на замовлення
Міністерства молоді та спорту України). Все це призводить до того,
що проблема вільного часу, незважаючи на розширення
можливостей для підлітків і молоді, стала навіть гострішою.

Створення молодіжних просторів у бібліотеках допоможе не тільки
вирішити проблему нераціонального використання часу, але й
буде сприяти розвитку молоді. Для відпочинку необхідна зміна
діяльності, кола спілкування, соціальної ролі. У молодіжному
просторі є можливість долати монотонність основної діяльності,
розвиватися більш гармонійно і творчо.

Спільна діяльність, дозвілля сприяють спілкуванню. Необхідно,
щоб молодь не тільки відвідувала заходи, але й брала участь у
виробленні рішень, які їх стосуються. Важливо, що 52% молодих
людей готові особисто долучатися до ініціатив у громаді (за
результатами дослідження «Молодь України – 2017») – це вагомий
показник, що молодь хоче змінювати своє життя та життя своїх
громад.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
1. Навчання учнів Степанецького ліцею за програмою "Майстерня сільських ініціатив“
та напрацювання ідей для майбутніх проєктів за сприяння БО «Благодійний фонд
«МХП-Громаді» .

2. Розроблення стратегії розвитку проєктів в рамках програми "Майстерня сільських
ініціатив". Надання звіту про проєкт «Центр розвитку особистості «STEPHUB» для
представників громади села, вчителів та батьків.

3. Залучення додаткових коштів для реалізації проєкту. Участь у конкурсі програми
соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» від компанії «Байєр».

4. Початок робіт учнями по облаштуванню Центру: списання та перепис книжкових
фондів бібліотеки, демонтаж старих книжкових полиць.

5. Перемога в конкурсі «Україна – житниця майбутнього». Зустріч з представниками
БО «Благодійний фонд «МХП-громаді» та компанії «Байєр». Інформування населення
громади про презентацію проєкту «Центр розвитку ососбистості «STEPHUB»–
працівник загального відділу Виконавчого комітету Степанецької ОТГ.

6. Засідання Степанецької сільської ради. Інформування депутатів територіальної
громади про реалізацію проєкту. Рішенням сесії виділено кошти з місцевого бюджету
на співфінансування проєкту.

7. Проведення ремонтних робіт, закупівля меблів, техніки та обладнання згідно
бюджету проєкту.

8.Урочисте відкриття проєкту «Центр розвитку ососбистості «STEPHUB» з
представниками грантодавців.еади"
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Конкурс з
LEGO – конструювання

Тетерівська

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

сільська ОТГ
4

6,7 тис. осіб

227,3 км.кв.

тергромади

Тетерівка

«Тетерівська ОТГ
туристична»
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Основна мета практики – сприяти всебічному розвитку дітей, прагненню вивчати
навколишній світ за допомогою засобів ЛЕГО-моделювання. Конкурс покликаний
підвищити активність мешканців громади та створити позитивний імідж ОТГ. Організатори
конкурсу мають на меті виявити обдарованих дітей, розвити інтерес до туризму та
подорожей.
Також конкурс стимулюватиме до змістовного спілкування батьків та дітей, сприятиме
покращенню їхніх взаємовідносин.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

Організатором конкурсу є відділ культури і туризму Тетерівської ОТГ. До реалізації практики
також долучилися й інші підрозділи сільської ради, зокрема: відділ освіти, економічно-
інвестиційний відділ, служба у справах дітей. Бібліотекарки та працівники будинку культури
формування виставкової експозиції конкурсних робіт долучаються працівники культури
громади (бібліотекарі, працівники будинків культури). Спонсорами конкурсу є представники
бізнесу, влади, громадських організацій туристичної та супутніх сфер. Завдяки висвітленню
інформації про конкурс у ЗМІ роботи на конкурс подають не тільки діти з Тетерівської ОТГ, а
і з сусідньої Житомирської міської громади. Працюючі над підготовкою робіт, діти часто
залучають дорослих (батьків, братів/сестер, вчителів та вихователів), обговорюючи з ними
ідеї і безпосередньо залучаючи їх до конструювання. Протягом тижня виставка дитячих робіт
працює в Будинку культури с. Тетерівка, де з нею мають можливість ознайомитись мешканці
та гості громади.

Охо���ніс��

Участь у конкурсі беруть колективи вихованців дошкільних та шкільних навчальних
закладів, а також індивідуальні учасники.
Вікові категорії учасників поділяються на три групи: дошкільнята; середня вікова група (1-4
клас); старша вікова група (5-11 клас).
У ході підготовки конкурсу організатори залучають педагогічні колективи для
розповсюдження інформації про конкурс серед дітей та батьків.
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Діти та молодь – це амбасадори громади, ті, хто має транслювати у
суспільство почуття локального патріотизму. Після проведеного
анкетування учнівської молоді Тетерівської громади було
з’ясовано, що лише 5 % учнів знають туристичні об’єкти та
пам’ятки громади. Близько 10% опитаних знають або відвідували
знакові для громади події (фестивалі, свята). Дана статистика
чітко вказує на те, молодь недостатньо цікавиться історією
рідного краю, визначними місцями, туристичними об’єктами, які
можуть приваблювати туристів з усієї України. Виникає питання:
як пишатися тим, про що навіть не знаєш?

Саме тому перед організаторами конкурсу постало завдання у
креативний спосіб зацікавити дітей історією населених пунктів
громади, подіями, які відбуваються в громаді в наші дні. Зробити
це вирішили «їхньою мовою». Проаналізувавши вподобання
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, та враховуючи
сучасні тренди у сфері освіти, обрали LEGO-конструювання, як
оптимальний засіб для реалізації задуму.

Реалізація практики почалася з ідеї організаторів заохотити дітей
до ознайомлення з туристичними об’єктами громади. Конкурс
LEGO-робіт було присвячено Всесвітньому дню туризму та Дню
туризму в Україні. Напередодні дітям було запропоновано
відвідати з екскурсією туристичні об’єкти громади, дізнатись
легенди та цікаві факти про них та побачити їх на власні очі, а
свої враження передати засобами LEGO-конструювання.
Так з’явилася назва конкурсу - “Тетерівська ОТГ туристична”.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
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Реалізація практики
Вимоги до конкурсних робіт зазначили у Положенні про конкурс, яке було
розміщено на сайті громади, ФБ-сторінці відділу культури і туризму, а
також передано для ознайомлення керівникам навчальних закладів
громади. Подарунки та дипломи переможцям і учасникам конкурсу було
придбано за рахунок спонсорів (місцевих підприємців та депутатів).
Реалізація практики проходила у 3 етапи:
І. Підготовчий  (2 тижні):
-Проведення анкетування серед учнів шкіл громади .
-Аналіз отриманих матеріалів, підготовка рішення.
-Підготовка та поширення положення про конкурс.
-Пошук спонсорів.
ІІ. Проведення Конкурсу (2 тижні):
-Отримання робіт.
-Підготовка виставкової експозиції конкурсних робіт учасників.
Робота журі, визначення та відзначення переможців та учасників Конкурсу.
Виконавець - начальник відділу культури та туризму сільської ради,
головний спеціаліст відділу культури та туризму сільської ради.
-Підготовка та поширення прес-релізу.
ІІІ. Завершальний (1 тиждень):
-Забезпечення роботи виставкової експозиції конкурсних робіт.
-Повернення робіт учасникам.
Аналіз та оцінка результатів конкурсу, збір пропозицій щодо
вдосконалення проведення конкурсу в майбутньому.
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Тростянецька публічна
бібліотека

Тростянецька

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

міська ОТГ
3

21,8 тис. осіб

159,4 км.кв.

тергромади

Тростянець

Інформаційно-культурний та
дозвіллєвий центр громади
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•покращення інфраструктури громади задля надання якісних культурних послуг для
всіх верств населення;
•збереження і розвиток культурного надбання, як ресурсу теперішніх і майбутніх
поколінь;
• забезпечення умов для задоволення культурних потреб мешканців маленького села;
Зробити бібліотеку невеличкої міської ОТГ соціальним майданчиком для
спілкування всієї громади. Створити не просто класичну бібліотеку, а повністю
модернізований заклад з електронним каталогом, електронним читацьким
формуляром та автоматизованою видачею літератури, який гостинно прийматиме в
своїх стінах користувачів різних категорій, матиме в розпорядженні сучасні інтернет-
комунікації, стане публічним простором для кожного, незамінним місцем зустрічей
для активістів, посадовців, де можна вирішувати питання розвитку міста.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

За минулий 2019 рік міська бібліотека мала близько 35 тисяч візитів відвідувачів.

Охо���ніс��

Бібліотека, як соціокультурний центр громади відкрита для людей всіх вікових
категорій, різного соціального статусу та статі.
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Протягом останніх років Тростянецька бібліотека була однією з
найбільш інноваційних в області. Тут уміло поєднували
традиційні форми роботи з інноваційними, активно
запроваджували нові бібліотечні послуги, налагоджували
партнерські стосунки з різними закладами і організаціями,
брали участь у проєктній діяльності, бібліотекарі підвищували
свій професійний рівень за допомогою тренінгових та
дистанційних занять.

Але недостатня підтримка влади, низька матеріально-технічна
база не дозволяла бібліотеці трансформуватися в дійсно
сучасний заклад європейського зразка. І всі зусилля
бібліотечних працівників були практично марними. 
Районна бібліотека переходить в ОТГ, бо вона потрібна
громаді, тут у неї є майбутнє. Ось тут на повний голос
тростянецька спільнота заговорила про бібліотеку. Зі шпальт
місцевих газет не сходили дискусії про подальшу долю
закладу, за словами прогресивного мера міста Юрія Бови, який
неодноразово відвідував європейські бібліотеки, прискіпливо
вивчав їх роботу і мав можливість порівнювати, місцева
бібліотека «не вписується в ритм сучасного життя і не в змозі
задовільнити потреби сучасного читача». І щоб робити
бібліотеку європейського зразка потрібно, в першу чергу,
провести кадрову оптимізацію. В штаті бібліотеки залишили 9
посад з 25. (Із них 5 посад бібліотекарів разом з директором)
Таке «перезавантаження» проходило дуже болісно, але іншого
виходу не було.

Мот����ія, п�и��н�,
що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���

96



Реалізація практики
Комунальний заклад Тростянецької районної ради «Тростянецька ЦРБ» одним з перших був
переданий до комунальної власності Тростянецької міської ради, а недавно виповнився рік як
була змінена назва закладу та затверджений новий Статут зі зміною структури та загальної
чисельності працівників закладу. Власне, відтоді і розпочалась історія про те, як тростянецька
бібліотека пристосувалась до нових умов і, врешті, досягла успіху.

Незважаючи на ремонтні роботи в будівлі у 2018-2019 рр, бібліотека залишалась інформаційно-
культурним та дозвіллєвим центром і не закривалась для обслуговування користувачів.
Паралельно з ремонтними роботи йшла робота по створенню електронного каталогу та
електронного читацького квитка та формуляра. Тепер в бібліотеці впроваджена електронна
система КОХА для бібліотек (безкоштовна програма ЮНЕСКО). 
Весь період бібліотекарі активно працюють над створенням електронного каталогу. В
електронний каталог бібліотеки занесена значна частина бібліотечних фондів – більше 16 тисяч
примірників (із них 8 тис – дитячі книги). На сьогодні в бібліотеці створена електронна база
читачів бібліотеки, електронна картка тростянчанина виконує роль і читацького квитка
користувача, налагоджена електронна книговидача, закуплені нові популярні книги.

Першою була відкрита у 2018р. дитяча зона обслуговування, яка включала в себе зони видачі
книг для дітей різного віку, зона читання зі столиками та зручними диванчиками, пуфами-
грушами, книжковими полицями – інсталяцією, найновішими сучасними книгами, настільними
іграми. 
Всього за 2018-2019 рр на модернізацію публічної бібліотеки освоєно коштів в сумі 2,2 млн.грн. 
У 2019 р відбулась ще одна трансформація дитячої бібліотеки – додались 2 ігрові зони для дітей,
а саме: 
-ігрова кімната для дітей молодшого віку (кімната 35 кв.м.) 
-ігрова зона Play-Station для дітей старше 8 років з 2 джойстиками для групової гри та кріслами
– грушами.
Всі ці реновації дали змогу викликати живий інтерес у дітей до бібліотеки та викликали реальне
бажання дітей проводити час у бібліотеці 
Після оновлення та модернізаціїї Комунального закладу «Тростянецька публічна бібліотека»
діяльність та популярність закладу в громаді значно підвищилась
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bibtrost@ukr.net
+38 (05458) 519 91

Кон���т�
п�а�т���
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Проєкт Бібліоекспрес

Чернеччинська

створення культурних
просторів/об’єктів

Практика

сільська ОТГ
9

10,2 тис. осіб

582,6 км.кв.

тергромад

Чернеччина

"Читаюча громада"
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Одним з головних завдань керівництва ОТГ є створення комфортних умов для
проживання мешканців громади у всіх населених пунктах. Саме тому у листопаді
2019 року був запущений перший на території Сумської області проєкт -
«Бібліоекспрес «Читаюча громада».
Основна мета практики - обслуговування наявними в бібліотеці джерелами усіх
бажаючих, а також популяризація книги і читання.

Мет� ре��іза�ії п�а�т���

Ціл�о�� а�д��о�ія

На даний момент проєкт охоплює жителів 8 населених пунктів Чернеччинської
об'єднаної териториальної громади. Завдяки реалізації практики, скористуватися
бібліотечними послугами може приблизно 1000-1500 людей. Обов'язковими
зупинками «Бібліоекспресу «Читаюча громада» є заклади культури, приміщення
старостатів, магазини та сільські навчальні заклади.

Охо���ніс��

Усі жителі населених пунктів, віддалених від стаціонарних бібліотек
Чернеччинської ОТГ. Читачі різного віку, статі та соціального статусу.
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До складу Чернеччинської ОТГ входить 32 населених
пункти. Деякі з них знаходяться на досить значній
відстані один від одного. Мережа бібліотечних
закладів складається з 7-ми бібліотек: комунальний
заклад «Публічна бібліотека Чернеччинської сільської
ради» та 6 бібліотек-філій: Бугруватська, Височанська,
Підлозіївська, Пологівська, Сонячненська та
Хухрянська. Очевидно, жителі віддалених населених
пунктів громади не мають можливості отримувати
повноцінні бібліотечні послуги. Саме для вирішення
цієї проблеми керівництво громади започаткувало
проєкт “Бібліоексперс”.

Основною метою організаторів є забезпечення права
усіх жителів громади на отримання своєчасної, повної
і достовірної інформації та доступу до бібліотечних
ресурсів. Мот����ія, п�и��н�,

що з�у��л�
за����т�у��т�
п�а�т���
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Реалізація практики
Відділ культури, туризму, молоді та спорту Чернеччинської сільської ради, якому
підпорядковується КЗ «Публічна бібліотека Чернеччинської сільської ради», має в
користуванні автотранспорт. З метою більш ефективного його використання, був
розроблений проєкт "Бібліоекспрес "Читаюча громада".
Підготовчі роботи для запуску Бібліоекспресу загалом зайняли до 10 робочих днів.
Для втілення проєкту "Бібліоекспрес "Читаюча громада" у життя були зроблені
наступні кроки:
1) відділом культури, туризму, молоді та спорту Чернеччинської сільської ради
видано наказ "Про започаткування та реалізацію проєкту "Бібліоекспрес "Читаюча
громада" КЗ "Публічна бібліотека Чернеччинської сільської ради";
2) розроблено графік виїздів бібліоекспресу;
3) виготовлено інформаційну вивіску Бібліоекспрес "Читаюча громада";
4) розміщено рекламу та графік виїздів бібліоекспресу на офіційному сайті
Чернеччинської сільської ради та у соціальних мережах;
5) розміщено оголошеення з графіком виїздів бібліоекспресу "Читаюча громада" у
населених пунктах, які охоплюються даним проєктом.
До реалізації проєкту долучилися:
Директор КЗ "Публічна бібліотека Чернеччинської сільської ради" - розробка графіку
виїздів та контроль за його виконанням;
бібліотекарі КЗ "Публічна бібліотека Чернеччинської сільської ради" та бібліотекарі
бібліотек-філій - підбір літератури та періодичних видань для виїзного
обслуговування, надання інформаційних та бібліотечних послуг, прийом замовлень
літератури телефоном;
бухгалтер відділу культури, туризму, молоді та спорту Чернеччинської сільської ради
– розрахунок та закупівля пального, оформлення подорожнього листка на кожен
виїзд автотранспорту;
водій автотранспортного засобу - перевірка технічного стану автотранспорту,
отримання подорожнього листка, дотримання графіку та маршруту.
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chernkult@ukr.net
+38 (050) 854 85 92

Кон���т�
п�а�т���
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Для п�и�іто�
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