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Світ усе більше входить в обставини «економіки вражень». Добре продумана 
культурна політика підвищує конкурентоздатність громади і комфорт міського 
середовища. Місцеве самоврядування має не лише задовольняти базові потреби, 
але й шукати в себе сили і ресурси розвивати нові культурні активності. 

Дослідження показало, що полтавці переважно розуміють культуру на рівні 
дозвілля і розваг, переліку заходів. Культурні потреби, пов’язані з осмисленістю й 
самореалізацією є маловираженими. Активними культурними практиками 
займається менше 14% полтавців. 

Цей звіт присвячений аналізу міської політики, заміру громадської думки полтавців 
із культурних питань, пошуку точок дотику і розривів між культурними запитами та 
пріоритетами політики. Прочитання звіту дає розуміння чому полтавська сфера 
культури потребує змін та що має відбутись у першу чергу. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

БУ Бюджет участі 
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ВРУ Верховна Рада України 

ГО Громадська організація 
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ІАА Інститут аналітики та адвокації 

КП Комунальне підприємство 

КЕКВ Код економічної класифікації видатків 

КМУ Кабінет Міністрів України 
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МТБ Матеріально-технічна база 

ОДА Обласна державна адміністрація 

ОМС Органи місцевого самоврядування 

ООН Організація Об'єднаних Націй 

ОТГ Об’єднана територіальна громада 

ПАУСІ Фундація польсько-української співпраці  
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

Культура — сукупність матеріального і духовного надбання певної людської 
спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом 
тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види 
мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає 
рівень розвитку цієї спільноти. 

Креативні індустрії — це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал 
до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та 
креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної 
творчості, навичок і таланту. 

Сфера культури Полтави — предмет дослідження — культурно мистецький 
простір міста як сукупність акторів, норм, практик і наративів. 

Культурні потреби — стани людської особистості, соціальної групи чи 
суспільства, які виражають їх необхідність у культурних благах. 

Культурна практика — предметно-практична діяльність людини чи групи людей, 
пов'язана зі створенням, поширенням або споживанням культурних благ, 
культурних і креативних продуктів. 

Культурна політика — система спільних цілей, завдань, комплекс 
операціональних принципів та процедур встановлений на місцевому, 
національному чи міжнародному рівні спосіб ухвалення рішень які встановлюють 
«правила гри» у сфері культури. 

Культурний запит — висловлена людиною чи групою людей, потреба доступу до 
культурних благ, отримання естетичних вражень, творчого самовираження. 

Цільова програма — це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, 
узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма залученими 
виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку 
міста/області або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери 
міста/області, реалізація яких здійснюється коштом відповідного бюджету. 

Бюджетна програма* — сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної 
мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює 
розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. 

Додаткова потреба фінансування — сума кошторисів усіх незалежних 
культурно-туристичних проєктів, для яких кошти залучаються за допомогою 
краудфандингу, грантових програм Українського культурного фонду, 
партисипативного бюджетування. 

 

 

 

* Решта бюджетних термінів у Додатку Г  
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НАВІГАЦІЯ ЗВІТОМ 

 Результати дослідження наведені наприкінці звіту в розділі «Висновки». 

Пов’язаний із ним блок «Пропозиції» містить перелік кроків та дій, які 

сприятимуть розвитку культури міста. 
 Резюме є скороченим об’єднанням висновків та пропозицій. Цей розділ 

містить ключові результати. 

 Розділ 1 формує поняттєвий апарат документу, згадує приналежність та 
зобов’язання України перед міжнародною спільнотою в полі задоволення 
культурних прав громадян. 

 Розділ 2 описує міські політики сфери культури Полтави, встановлює їхню 
відповідність національній політиці. 

 Розділ 3 містить основні результати репрезентативного для всієї громади міста 

опитування полтавців. 
 Розділ 4, користуючись матрицею «ядра культури», формує точки розвитку 

культури міста, виокремлює найбільші проблеми та виклики. 
 Розділ 5 описує особливості управління комунальною сферою культури, 

аналізує бюджетні витрати на культуру, простежує зміни до бюджету в часи 
пандемії COVID-19, досліджує мережі комунальних закладів культури. 

 Розділ 6 містить інформацію про обсяг залучених фінансів на незалежні 

ініціативи у сфері культури й туризму за допомогою механізмів бюджету участі, 
УКФ та краудфандингу. 

 Розділ 7 увиразнює найгостріші невідповідності між встановленими 

культурними запитами містян та чинною політикою. 
 Методологія дослідження описана у Додатку А. 

 Стисла версія цього звіту у вигляді аналітичної доповіді (policy brief): 
https://iaa.org.ua/library/kultura-poltavy-chynna-polityka-ta-zapyty-mistian/ 
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КЛЮЧОВІ ФАКТИ 
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РЕЗЮМЕ 

В Україні триває децентралізація — міста та громади стають «точками зростання» 
в економіці й суспільних практиках. Увиразнюється роль культури й креативних 
індустрій, як драйверів розвитку. Культура є місцем вироблення і тестування різних 
сценаріїв розвитку суспільства. Це створення більших можливостей самореалізації 
для членів суспільства у світі, що стрімко змінюється. 

Відтак місцеве самоврядування має не лише задовольняти базові потреби, але й 
шукати в себе сили і ресурси розвивати нові форми культурних активностей. 
Розвиток сфери культури має знайти відображення в місцевих політиках, які би 
спиралися на актуальні дані та їх аналіз. 

Метою цього дослідження є покращення культурної політики Полтави з урахуванням 
потреб містян. На сторінках звіту зафіксовано пошук точок дотику і розривів між 
культурними запитами полтавців та пріоритетами культурної політики міста. 

Проведене для розуміння культурних запитів громади соціологічне опитування 
полтавців показало, що містяни сприймають культуру як окрему галузь із 
організаціями, творчими діячами, або в кращому разі — як хобі. Культурна політика 
зводиться до управління цим «господарством», а містяни є споживачами та 
відвідувачами «заходів». Культурні потреби містян, пов’язані зі значимістю власної 
діяльності, осмисленістю, самореалізацією і визнанням, є маловираженими. 

Для більшості полтавців притаманний консерватизм і навіть конформізм, 
переважання для них цінностей безпеки над цінностями самовираження. Серед 
культурних практик домінують пасивні: перегляд фільмів і серіалів вдома (44%), 
читання книжок (35%), перегляд телепередач (33,5%) і пошук інформації в 
інтернеті (32%). 

Класичні практики, які потребують доступу до інфраструктури, менш 
затребувані — лише кожен п'ятий респондент сказав про відвідування кіно, 
театральних вистав, музичних концертів. 

Активними культурними практиками займається менша частка полтавців: 

 творчість (написання віршів, музики, малювання, фотографування) — 14%; 

 заняття рукоділлям, ремісництвом — 12%. 

 Плановий обсяг фінансування культури та мистецтва у 2020 році становить 
86,3 млн грн (2,8%) бюджетних коштів м. Полтави та 148,4 млн грн (3,6%) — 
обласного бюджету. У Сумах, наприклад, фінансування культурної галузі становить 
1,2% від бюджету, у Черкасах — 1,5%. 

На обласному рівні (серед закладів, які розташовані у Полтаві) найбільше 
витрачають на театри — 40,7 млн грн (27%) з-поміж усіх виділених фінансів на 
культуру й мистецтво. У місті найбільше коштів передбачили для програми «інші 
заклади», із якої фінансується парк «Перемога», Палац дозвілля і централізована 
бухгалтерія Департаменту — (20,4 млн грн) 24%. 

Більшість комунальних закладів культури залучають додаткове фінансування 
шляхом надання платних послуг. За початковим планом у 2020 році заклади міста 
розраховували залучити до спеціального фонду бюджету 6,1 млн грн від платних 
послуг. Розташовані в Полтаві обласні заклади планували залучити 1 млн грн, із яких 
88% — доходи Краєзнавчого музею. 
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Випробуванням для культурної галузі стала пандемія COVID-19. Фінансування 
культури на державному рівні суттєво скоротилось. Місто зменшило видатки на 
культуру лише на 3% від планового фінансування. На рівні області протягом першого 
півріччя 2020 року скорочення бюджету формально не відбулось, проте фактично 
видатки будуть меншими, оскільки їх перерозподілили з загального фонду бюджету 
на спеціальний. Імовірно, очікування закладів культури щодо обсягів наповнення 
спеціального фонду до кінця 2020 року не справдяться, а тому вони не зможуть 
профінансувати видатки, заплановані зі спеціального фонду.  

У закладах, які отримують кошти від платного входу, вартість квитка значно 
нижча за витрати на одного відвідувача. Формування вартості квитків потребує 
окремого розгляду та дослідження. Левова частина бюджетних витрат закладів — 
видатки споживання. 90% фінансування йде на підтримку наявної інфраструктури та 
оплату праці. Два міські комунальні підприємства сфери культури лише формально 
прибуткові, адже їхнє основне джерело фінансування — міський бюджет. 

Фандрейзинг поки що не став важливим інструментом залучення коштів. 
У 2019 році полтавці сукупно залучили 1,9 млн грн на фінансування своїх проєктів 
завдяки інструментам бюджетів участі, Українського культурного фонду, 
краудфандингу. 

У сфері культури Полтави діє 4 цільові програми: охорони спадщини (до 2022 року); 
розвитку культури і мистецтва, розвитку зв’язків із містами-побратимами 
(до 2024 року обидві), туристична (до 2026 року). Метою найбільшої з них — програми 
розвитку культури (91% усього фінансування) — визначено збереження та 
функціонування мережі закладів культури. Значну увага міська влада приділяє 
бібліотекам і їхньому перетворенню на мультифункціональні громадські простори. 
Останнє разом зі зміною часу роботи бібліотек може сприяти збільшенню 
відвідуваності бібліотек (лише 8% полтавців їх відвідують). 

Для міста важливим є розвиток шкіл естетичного виховання. Очікувані результати, 
зокрема, включають: забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів 
культури та забезпечення подальшого розвитку культури та мистецтва, втілення 
нових мистецьких проєктів. 

У програмних документах з’являється увага до креативних індустрій. Їхній 
розвиток є однією з цілей Стратегії економічного розвитку Полтави до 2027 року. 
Проте наразі бракує дієвих політик для розвитку сектору так само як і розробленої 
Стратегії розвитку культури і креативних індустрій. 

У 2018 році в Полтаві затвердили трирічну цільову програму благоустрою парків, 
скверів, бульварів та інших зелених зон. Перелік однотипних заходів складається з 
27 позицій і стосується фінансування реконструкції, капітального ремонту чи нового 
будівництва парків тощо. Однак, відповідна політика потребує продовження та 
удосконалення, оскільки 67% містян вважають, що парки й вулиці потребують 
благоустрою. Це також підтверджує упевнений і однозначний вибір полтавцями 
відпочинку на природі якщо спланувати ідеальні вихідні. 

Друга за популярністю пропозиція — захищати архітектурні пам’ятки 
(49% полтавців). Увага міської влади до охорони культурної спадщини має 
бути збільшена. 
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У цьому ж питанні чверть полтавців вважають, що для якісних культурних 
перетворень у Полтаві варто покращити якість наявних заходів і водночас більше їх 
організовувати. Згідно цільових програм протягом 2019 року відбулося 232 заходи. 
Середня вартість 1 заходу для полтавської громади — 38 тис. грн. Запит містян на 
зміни може задовольнити збільшення кошторисів заходів, їхнє переформатування 
(наприклад проведення у парках чи зелених зонах) та в останню чергу помірковане 
збільшення їхньої кількості. 

Сфера культури Полтави перебуває в ситуації достатньої забезпеченості 
комунальною інфраструктурою та відсутністю попиту на новий осучаснений 
культурно-мистецький продукт водночас. Зміни в культурі міста мають початися з 
розвитку аудиторій, стимулюванні попиту на практики включеності у культуру, 
співтворення. 

Тож органам влади спільно з дієвцями слід провести мапування культурних 
ресурсів; розробити довгострокову Стратегії розвитку культури і креативних 
індустрій, надати перевагу активностям із високим рівнем смислової наповненості та 
учасницьким залученням містян; започаткувати програми дофінансування успішних 
проєктних заявок із міського бюджету; змінити робочі години комунальних закладів 
культури; деталізувати цільові програми сфери культури та зробити їхні завдання 
SMART-критеріяльними; приділяти більше уваги охороні спадщини; змінити модель 
облаштування публічних просторів, парків та зелених зон (зробити їх адаптованими 
до активних практик і взаємодії містян); передати частину операційних функцій від 
Департаментів культури до підпорядкованих закладів; переглянути вартість вхідних 
квитків до комунальних закладів та інше. 
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ВСТУП 

Сфера культури та креативних індустрій стає відчутнішою, впливовішою у 
суспільно-політичних та економічних процесах як у світі, так і в Україні. Аби виміряти її 
вплив та частку в національній економіці, відтак сформувати ефективну державну 
політику, український Уряд 2019 року визначив перелік видів економічної діяльності, 
які належать до креативних індустрій. Таким чином питання креативних індустрій із 
декларативної перейшло на рівень прагматики у здійснені політик. Діяльність 
креативних індустрій направлена на створення кінцевого продукту, який би мав 
задовольняти потреби суспільства. 

Світ і почасти Україна все більше входять в обставини під назвою «економіка 
вражень». У такій ситуації добре продумана культурна політика стає чинником 
конкурентоздатності громади, привабливості бренду міста і комфорту міського 
середовища. Таким чином відкривається шанс для підвищення статусу культурної 
політики у сприйнятті управлінців і лідерів місцевого самоврядування. З огляду на те, 
що з впровадженням політики децентралізації в Україні міста починають по-
справжньому конкурувати за ресурси і увагу, автори звіту вважають достатньо 
актуальним розкрити потенціал культури для міського розвитку Полтави. У таких 
обставинах увиразнюються регіональні особливості та відмінності, виникає потреба в 
їх дослідженні та розумінні. 

Цей аналітичний звіт підготовлено в рамках проєкту «Аналіз культурної політики та 
задоволення потреб полтавців», який реалізував Інститут аналітики та адвокації за 
фінансової підтримки Українського культурного фонду. Метою проєкту було сприяти 
покращенню культурної політики Полтави за допомогою розроблених висновків і 
пропозицій на основі встановлених потреб містян, рівня доступності культурного 
продукту, порівняння інтересів полтавців із пріоритетами чинної політики. 

Одне з головних завдань дослідження — встановити культурні потреби та інтереси 
мешканців Полтави, рівень доступності для них культурного продукту; проаналізувати 
чинну місцеву політику в сфері культури Полтави; порівняти результати дослідження 
громадської думки з аналізом чинної місцевої культурної політики, аби окреслити дієві 
способи використання культурного потенціалу для міського розвитку. 

Здійснене дослідження містить опис та аналіз масштабного репрезентативного 
опитування полтавців щодо їхнього розуміння та оцінки міської сфери культури, 
звичних культурних практик. Отримані дані є застосовними до всієї громади міста. 

Дослідження створює відкритий доступ до соціологічних результатів дослідження 
за посиланням: https://cutt.ly/ggdy2PT. Ця база даних створює унікальну можливість 
для зацікавлених осіб у межах власних дослідницьких інтересів досліджувати культурні 
й дозвіллєві запити респондентів у розрізі статі, віку, тривалості проживання в Полтаві, 
сімейного стану й наявності дітей, освіти, виду зайнятості і матеріального становища. 

Вважатимемо, що досягли найвагомішого результату, якщо у прийнятті своїх рішень 
зібраними даними користуватимуться посадовці (формуючи місцеву політику), 
комунальні заклади культури (адаптуючи свою культурну пропозицію), бізнес (вносячи 
інновації та створюючи конкуренцію комунальним інституціям), дослідники 
(розширюючи розуміння процесів полтавської культури), неурядові організації 
(адвокатуючи зміни на основі даних дослідження), інші міста (які захочуть аналізувати 
культурні запити своїх мешканців), Мінкульт та Мінрегіон у процесі визначення 
мінімально необхідного доступу до культурних продуктів на рівні громади. 
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНА РАМКА СПРИЙНЯТТЯ КУЛЬТУРИ І 
КУЛЬТУРНИХ ПРАВ1 

Для того, щоби зрозуміти стан задоволення культурних потреб мешканців Полтави 
і сформулювати пропозиції щодо його поліпшення, необхідно спершу пояснити, що 
означають поняття «культура», «культурні потреби» і «культурні права» для 
організаторів дослідження, залучених респондентів та ширших аудиторій. 

Право на культуру є одним із невіддільних прав людини, зафіксованих у низці 
міжнародних правових актів. Вони є загальними, неподільними і взаємозалежними. 
Багато в чому культурні права є основними, коли йдеться про визнання та повагу до 
людської гідності, оскільки вони захищають формування, висловлення різних уявлень 
про світ — індивідуальних і колективних, — містять в собі важливі свободи, що 
стосуються питань самобутності2. 

У статті 27 Загальної декларації прав людини (прийнята Генеральною Асамблеєю 
ООН 1948 року) зафіксовано: «Кожна людина має право вільно брати участь у 
культурному житті суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати участь в 
науковому прогресі та користуватися науковими здобутками. Кожна людина має 
право на захист її моральних матеріальних інтересів, які є результатом наукових, 
літературних чи художніх праць, автором яких вона є». У грудні 1966 року Генеральна 
Асамблея ООН деталізувала декларовані раніше базові права у «Міжнародному пакті 
про економічні, соціальні і культурні права»3. 

У Загальних зауваженнях, виданих Комітетом ООН з економічних, соціальних та 
культурних прав4 (CESCR) у 2009 році надано низку вказівок державам щодо їх 
зобов'язань поважати, захищати та виконувати право на участь у культурному житті. 
Комітет також зазначив, що право включає 5 взаємопов'язаних та суттєвих ознак: 
досяжність, доступність, прийнятність, адаптованість, доречність. 

Досяжність. Культурні товари та послуги мають бути досяжними і доступними для 
всіх, щоб користуватися ними, отримувати від них користь, включаючи установи та 
заходи (як-от бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри та спортивні майданчики), спільні 
простори та нематеріальні культурні продукти (такі як мови, звичаї, вірування 
та історія). 

Доступність. Доступ до культури включає чотири ключові елементи: 

 недискримінацію, 

 фізичну доступність, 

 економічну доступність, 

 доступність інформації. 

                                                
1 Автор — Микола Скиба 
2 General Assembly of the United Nations — Report of the independent expert in the field of cultural rights, 
Ms. Farida Shaheed, submitted pursuant to resolution 10|23 of the Human Rights Council. 22 March 2010. 
URL: https://undocs.org/A/HRC/14/36/. 
3 Генеральна Асамблея ООН — Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text. 
4 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) — General comment No. 20: Non-
discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights). URL: https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html. 
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Держави повинні забезпечити можливості насолоджуватися культурою без 
дискримінації. Такий доступ має поширюватися на сільські та міські райони, з 
акцентом на людей з інвалідністю, людей поважного віку, малозабезпечених людей. 
Держави повинні забезпечити, щоб кожна людина мала право шукати, отримувати та 
передавати інформацію про культуру мовою, яку вона обрала. 

Прийнятність. Щодо заходів, спрямованих на реалізацію культурних прав, 
держави повинні проводити консультації із залученими особами та громадами, аби 
гарантувати, що дії щодо захисту культурного різноманіття є прийнятними для них. 

Адаптованість. Держави (державні адміністрації) мають застосовувати гнучкий 
підхід до культурних прав, поважати культурне різноманіття людей та громад. 

Доречність. Реалізація культурних прав повинна бути придатною у відповідному 
контексті, приділяючи особливу увагу культурним цінностям, пов'язаним, серед 
іншого, із продовольством та споживанням їжі, використанням води, наданням 
медичних і освітніх послуг, проєктуванням і будівництвом житла. 

Під час семінару Комітету ООН з економічних, соціальних, культурних прав в 
лютому 2010 року було наголошено, що культурні права пов'язані з широким колом 
таких питань, як: 

 самовираження і творчість, включаючи різні матеріальні/нематеріальні види 
мистецтва; 

 інформація і комунікація; 

 мова, самобутність і приналежність до змішаних мінливих громад; 

 формування особливих уявлень щодо ведення певного способу життя; 

 освіта та професійна підготовка, сприяння доступу та участі у культурному 
житті; 

 формування культурних стратегій та доступ до матеріальної/нематеріальної 
культурної спадщини. 

Культурні права захищають як кожну окремо взяту людину, так і спільноти. 
Йдеться про можливість вільно демонструвати власний погляд на світ, свої людські 
якості та коригувати їх5. Верховна Рада України (далі — ВРУ) ратифікувала 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права6. Отже, право на 
доступ до культурних благ та участь у культурному житті є базовим, тому 
захищається міжнародним правом. 

Для того, щоби краще розібратися на що саме може і має претендувати людина в 
контексті згаданих прав, що має забезпечувати держава і місцеве самоврядування, 
варто розібратися зі змістом поняття «культура». Закон України «Про культуру»7 так 
тлумачить це поняття. 

                                                
5 General Assembly of the United Nations — Report of the independent expert in the field of cultural rights, 
Ms. Farida Shaheed, submitted pursuant to resolution 10|23 of the Human Rights Council. 22 March 2010. 
URL: https://undocs.org/A/HRC/14/36/. 
6 Генеральна Асамблея ООН — Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 
16.12.1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text. 
7 Верховна Рада України — Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI «Про культуру». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text. 
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Культура — сукупність матеріального і духовного надбання певної людської 
спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом 
тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види 
мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає 
рівень розвитку цієї спільноти. 

 
Оксфордський словник тлумачить поняття «культура» як звичаї та вірування, 

мистецтво, спосіб життя та соціальну організацію певної країни чи групи. Етимологія 
слова коріниться у латинському colo, -ere, що означає «культивувати». 
Давньоримський оратор Цицерон увів поняття cultura animi — «оброблення душі», 
застосувавши сільськогосподарську метафору до розвитку душі як філософської 
категорії. Він бачив у культурі спосіб подолання різних проявів варварства й 
інструмент для перетворення людини в повноцінного громадянина8. 

Надалі цим терміном стали позначати все, що створила людина, а під культурою 
розуміли явища, процеси та відносини, що якісно відрізняють людину від природи. 
Нині існує понад дві сотні наукових чи експертних потрактувань і мільйони 
індивідуальних візій культури. Дослідники визначають9 декілька базових підходів до 
розуміння культури як складноорганізованого, комплексного, але єдиного 
соціального явища, що утворює петлю зворотного зв’язку між уявленнями і 
діяльністю: 

 система символів, що забезпечує взаєморозуміння між людьми у суспільстві 
(К. Леві-Строс, Ж. Лакан, Ю. Лотман, А. Моль, Б. Успенський, С. Неклюдов, 
В. Топоров); 

 культура як мова (Л. Вітгенштайн) чи як спосіб естетичного пізнання 
(Г. Гаадамер); 

 специфічне поєднання цінностей, зразків поведінки, еталонів діяльності 
(І. Кант, М. Шелер, Р. Гартман, К. Роджерс, С. Пеппер, В. Віндельбанд, 
Л. Коган, М. Чавчавадзе); 

 духовне виробництво, що привносить у повсякдення елемент 
трансцендентного (Ж.-П. Сартр, М. Рерих, З. Какабідзе); 

 накопичення технологій людської діяльності (Е. Маркарян). 

Сьогодні поширеним є діяльнісний підхід до визначення культури. Аналіз поняття 
«культура» у філософії дає можливість виокремити важливу для нас думку про те, що 
культура з одного боку виступає як діяльність, спрямована на перетворення природи 
згідно з людською метою, а з іншого — є засобом самокерованого удосконалення 
людини, кшталтування її розуму. 

Упродовж 2015–2016 років після Революції Гідності українські дієвці культури і 
експертне середовище працювало над виробленням довгострокової стратегії 
розвитку культури, яка б відповідала викликам часу. Зокрема, було створено 
Платформу стратегічних ініціатив «Культура 2025», модераторами якої стали 
Олександра Бакланова, Катерина Ботанова, Олеся Островська-Люта, Олена 
Правило, Юрій Рибачук, Микола Скиба, Катерина Чуєва. 

                                                
8 Culture EU-Eastern Partnership Programme — Лекція 1. Визначення культури. URL: 
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/course/lecture-1 
9 Аналіз поняття «культура поведінки» в гуманітарних науках. О. Ф. Гук. Актуальні проблеми соціології, 
психології, педагогіки. 2012 рік. Вип. 17. С. 173-178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_17_25. 
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За результатами візійних зустрічей із провідними інтелектуалами сформулювали 
візію і місію розвитку культури на 10 років: «У 2025 році суспільство не обмежується 
сприйняттям культури виключно як сфери декоративного і розважального. Натомість, 
культура виносить на порядок денний ключові суспільні питання: що і як робити задля 
сталого розвитку і якісного функціонування суспільства, а також для повноти життя і 
особистісного розвитку його членів. Культура дозволяє суспільству осмислювати 
власний досвід та уявляти і планувати своє майбутнє в мінливому світі. Так суспільство 
стає більш зрілим і відповідальним. Культура охоплює найрізноманітніші аспекти життя 
суспільства та людини, виступає ресурсом для суспільного й особистого розвитку». 

За умови збалансованої культурної політики, яка включає як світовий контекст, так 
і обставини українського суспільства, має бути досягнуто ефекту сталого 
позитивного впливу, що описується в наступних категоріях. 

 Культура є сферою і способом вироблення суспільних компетенцій. 
Зокрема, критичного і системного мислення, емпатії, вміння творчо 
розв’язувати задачі, розуміти інші культурні контексти тощо. 

 Культура — це середовище, що дає змогу навчатися, пізнавати нове. Вона 
включає самоосвіту, неформальну освіту, навчання впродовж життя тощо. 
Таким чином створюючи більше можливостей самореалізації для членів 
суспільства у світі, що стрімко змінюється. 

 Культура є простором надання голосу максимально широкому колу 
спільнот та індивідів. Включно з тими, чиїми голосами знехтувано в 
суспільному полілозі (наприклад, вимушені переселенці, незгодні з 
загальними практиками й уявленнями, загрожені гендерні або етнічні групи). 

 Культура працює як платформа широкої суспільної комунікації — місця, 
де вчаться розмовляти і слухати, вести діалог, відмовляючись від 
домінантної монологічності. 

 Культура виступає як місце вироблення і тестування різних сценаріїв 
розвитку суспільства, як лабораторія прототипування для інших секторів 
суспільного життя, зокрема, економіки. Це сфера, де уявляють соціальні та 
індивідуальні моделі й траєкторії, втілюють у малих формах та 
обговорюють їх. 

 Культура є чинником економічного розвитку суспільства, стимулюючи 
креативність теперішніх і майбутніх виробників, розвиток моделей 
споживання, створюючи робочі місця нового типу і додану цінність продуктів 
за допомогою включення креативного виміру в розробку й виробництво. 

 Культура є проявом м’якої сили, способом присутності України у світі 
задля зменшення зовнішніх загроз і примножування продуктивних 
партнерств. Культура сприяє самозарадності членів суспільства у різних 
культурних контекстах: допомагає зрозуміти іншого, продуктивно 
комунікувати з ним, спільно створювати цінність. 

Виходячи з аналізу проблем і сформульованої візії, була окреслена модель 
взаємодії державних інституцій з культурним середовищем. Держава і місцеве 
самоврядування має діяти як інструмент суспільства, покликаний створювати умови 
для свободи творчості, рівний доступ до ресурсів та інфраструктури для громадян і 
культурних виробників. Культурне виробництво має стимулюватися, а не 
модеруватися й не контролюватися державою і місцевим самоврядуванням. 
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2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ, 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА МІСЬКОЇ ПОЛІТИК У СФЕРІ КУЛЬТУРИ10 

Розвиток сфери культури тривалий час не був пріоритетом державної політики. На 
жаль, так є і нині. Яскравим підтвердженням цього може бути ситуація, коли на 
боротьбу з епідемією COVID-19 гроші планували забрати з видатків на культуру. 
І лише завдяки громадському тиску вдалося відстояти хоча б частину закладених у 
Держбюджеті коштів. 

За часів Незалежності України було прийнято низку нормативно-правових актів, 
які стосувалися розвитку та захисту культури. Ми переглянули основні завдання та 
пріоритети держави, які визначені в цих документах. 

 

2.1. Державна політика у сфері культури 

Закон України «Про культуру» 

Основи державної політики у сфері культури закладені в законі «Про культуру»11, 
який визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні 
відносини, пов'язані зі створенням, використанням, поширенням, збереженням 
культурної спадщини та культурних цінностей і спрямований на забезпечення доступу 
до них. 

Профільний Закон визначає, що основними засадами державної політики у сфері 
культури є: 

 визнання культури одним з основних факторів самобутності українського 
народу; 

 сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню 
цілісності культури; 

 захист і збереження культурної спадщини; 

 забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, 
авторського права і суміжних прав; 

 гарантування прав громадян у сфері культури; 

 створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного 
рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури 
для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб українського народу, 
розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до 
сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, 
благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел; 

 сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій 
(далі — ГО) у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в 
культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ; 

 забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти 
сфери культури; 

                                                
10 Автор — Вячеслав Курило 
11 Верховна Рада України — Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI «Про культуру». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text. 
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 підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з виготовленням і 
розповсюдженням аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням 
комп'ютерних технологій; 

 пропагування української національної культури у всій її різноманітності за 
кордоном та світового культурного надбання в Україні; 

 підтримка вітчизняного виробника у сфері культури; 

 забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва; 

 створення страхового фонду документації про культурні цінності та 
документів на об'єкти культурної спадщини. 

Також у Законі визначено пріоритети державної політики у сфері культури. 
Держава у пріоритетному порядку має створювати умови для: 

 розвитку культури української нації, корінних народів та національних 
меншин України; 

 збереження, відтворення та охорони історичного середовища; 

 естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва; 

 розширення культурної інфраструктури села; 

 охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з 
найважливіших чинників сталого розвитку держави. 

Мусимо констатувати, що в Законі окремі пріоритети та засади державної політики 
визначені досить розмито та загально і не враховують виклики сьогодення, які стоять 
перед культурною сферою. Наприклад, створення умов для розширення культурної 
інфраструктури села є доволі дискусійним поняттям. Тут радше необхідна оптимізація 
та покращення матеріального оснащення закладів культури. 

Креативні індустрії 
Окремо варто зазначити про відносно новий, але важливий термін в законі — 

креативні індустрії. Це види економічної діяльності, метою яких є створення доданої 
вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) або креативне вираження, а 
їхні продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості. 

У квітні 2019 року Кабінет Міністрів України (далі — КМУ) затвердив12 перелік 
видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. Застосування 
переліку ідентифікує креативні індустрії у структурі економіки і створює 
передумови для отримання статистичної інформації щодо їхнього стану. Оскільки 
креативні індустрії позитивно впливають на економіку, соціальну інтеграцію, 
гуманітарну сферу, використання переліку уможливить розуміння внеску 
креативних індустрій у ВВП, працевлаштування, підприємницьку діяльність, 
децентралізацію, культурні та освітні процеси. 

 

  

                                                
12 Кабінет Міністрів України — Розпорядження від 24 квітня 209 року № 265-р «Про затвердження видів 
економічної діяльності, які належать до креативних індустрій». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-
zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij 
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Креативні індустрії 

13 липня 2020 року Президент України підписав закон13, яким вносяться зміни в 
окремі нормативні акти, спрямовані на забезпечення державної підтримки, зокрема 
сфери культури і креативних індустрій. Ці зміни викликані дією обмежувальних 
заходів, пов'язаних із поширенням COVID-19. Виокремимо такі новації: 

1. Термін «креативні індустрії» викладено в новій редакції. Крім того, додано 
нове поняття — «креативний продукт». Це товари та послуги, що 
створені/надані за результатами культурного (мистецького) або креативного 
вираження і мають високу додану вартість. 

2. Передбачено виділення «грантів інституційної підтримки» — надання на 
безоплатній і безповоротній основі фінансових ресурсів юридичним особам 
сфери культури, туризму та тим, чий основний вид діяльності належить до 
переліку креативних індустрій. 

3. До кінця 2020 року державна підтримка кінематографії може здійснюватися 
у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів. У багатьох 
випадках вона може складати 100% загальної кошторисної вартості. 

Зауважимо, що у галузі кінематографії за останні 3–5 років відбувся суттєвий 
прогрес. Закон також передбачає, що Уряд затвердить перелік платних послуг 
(окрім оренди), які можуть надаватися державними й комунальними закладами 
культури. Отже, держава покладає великі надії на креативні індустрії як підґрунтя 
для економічного та культурного розвитку. 

 
Окремо зазначимо, що існує низка законів, які визначають пріоритети розвитку 

культури в окремих галузях14. 

Таблиця 2.1. Базові закони сфери культури 

Рік прийняття Назва 

1993 Про телебачення і радіомовлення 

1995 Про бібліотеки і бібліотечну справу 

1995 Про музеї та музейну справу 

1998 Про кінематографію 

2000 Про охорону культурної спадщини 

2001 Про народні художні промисли 

2005 Про театри і театральну справу 

2010 Про культуру 

2016 
Про запровадження контрактної форми роботи у сфері 
культури та конкурсної процедури призначення керівників 
державних та комунальних закладів культури 

2017 Про державну підтримку кінематографії в Україні 

2017 Про Український культурний фонд 

                                                
13 Верховна Рада України — Закон України від 16.06.2020 року № 692-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, 
малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-20#Text. 
14 Опис основних законодавчих актів державної культурної політики містить розділ 2 аналітичної 
доповіді «Економічна привабливість української культури» Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf. 
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Держава бере на себе багато завдань щодо розвитку різних сфер культури. 
Більшість документів визначають необхідність збереження наявних культурних 
закладів, у той час як вони потребують суттєвої модернізації. Фактично, основним 
документом, який визначає в якому напрямку має розвиватися українська культура, 
є Довгострокова стратегія розвитку української культури — стратегія реформ, 
затверджена КМУ15. 

Стратегія спрямована на розв’язання проблем, що накопичилися у сфері культури 
і покликана закласти надійний підмурок сталого інноваційно-культурного розвитку 
України. Однак з документу невідомо, що малося на увазі під проблемами, так само 
як і незрозуміло, чи проводився взагалі аналіз проблем галузі. Натомість збільшення 
уваги до культури пояснюється збройним протистоянням на Сході, який відбувся 
через неналежну увагу до згаданої сфери зокрема.  

Документ визначає довгострокові стратегічні цілі, до яких має рухатися українська 
культура. Сюди належать: 

1. Децентралізація, демократизація, реструктуризація. Ці процеси передбачають 
реформування системи управління культурою, зокрема делегування 
повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на місця; 
запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері культури 
державою; розвиток системи контролю та моніторингу; залучення 
громадськості до прийняття і впровадження рішень шляхом створення 
громадських та експертних рад, громадських обговорень та публічної 
звітності; запровадження конкурсної процедури призначення керівників 
державних та комунальних закладів культури; розвиток міжвідомчої співпраці 
в різних секторах культури. 

2. Модернізація інструментів підтримки культури. Означає удосконалення набору 
інструментів підтримки культури (правових, фінансових, ресурсних, 
політичних, технологічних), а також широке запровадження сучасних 
технологій в усі сектори культури. 

3. Удосконалення політики у сфері збереження і відтворення культурної 
(матеріальної і нематеріальної) та природної спадщини. 

4. Сприяння створенню національного культурного продукту і формування 
цілісного інформаційно-культурного простору громадськості до прийняття і 
впровадження рішень. Ідеться про створення, виробництво, поширення, 
збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його 
споживання. 

5. Удосконалення системи культурно-мистецької освіти. Планується 
запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-
мистецької освіти, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки 
кадрів, удосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток 
наукових досліджень та активізація міжнародного обміну. 

6. Розвиток міжнародної діяльності та популяризація української культури. 
Означає необхідність популяризації національного культурного продукту, 
інформації та знань про Україну, поширення європейських підходів, культурних 
здобутків і різноманітних форм культурного виявлення в Україні. 

                                                
15 Кабінет Міністрів України — Розпорядження від 01 лютого 2016 року № 119-р «Про схвалення 
Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80#Text. 
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Щоб досягти стратегічних цілей документ визначає короткострокові операційні цілі 
у 13 секторах культури, таких як: культурна спадщина, музейна діяльність, 
театральна діяльність, кіно, бібліотечна справа, образотворче мистецтво, музика та 
ін. Окремо група операційних цілей передбачає розроблення нових проєктів законів, 
наприклад: «Про театри і театральну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про 
захист культурної спадщини». 

Уваги заслуговують цілі щодо переходу до грантової системи фінансування 
культури шляхом розвитку державно-приватного партнерства та залучення 
додаткових джерел фінансування культурних проєктів через спеціальні фонди та 
програми підтримки. Адже саме недофінансованість культури є одним з факторів, що 
гальмує належне її реформування. 

Підтримка українського продукту також є однією з типових цілей в різних 
напрямках. Зокрема, передбачено підтримку вітчизняного кіновиробника, підтримку 
видавничої справи та програм заохочення читання, підтримку окремих митців і 
колективів тощо. Також операційні цілі передбачають суттєве реформування 
музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий 
універсальний простір, який об’єднує минуле, сучасне та майбутнє. 

Попри досить широкий обсяг цілей, що поставлені перед державою, стратегія є 
застарілою (затверджена ще у 2016 році) та є декларацією про наміри. Цікаво, що 
стратегія наголошує на необхідності розвитку креативних індустрій, однак це поняття 
було введене в законі «Про культуру» лише у 2018 році. 

  
Документ, який дає більш чітке розуміння дій влади для задоволення потреб людей 

у культурному розвитку — це Концепція реформування системи забезпечення 
населення культурними послугами, схвалена КМУ у січні 2019 року16. 

Строк реалізації концепції — 2019–2022 роки. Її мета — визначити основні шляхи і 
способи створення умов для збільшення кількості, підвищення якості та доступності 
культурних послуг, розвитку людського капіталу України через стимулювання 
створення та споживання культурних послуг. Основними завданнями документу є: 

1. Затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними 
послугами (базового набору культурних послуг), надання яких має 
здійснюватися безплатно. 

2. Реформування фінансового забезпечення системи надання культурних послуг. 
Передбачає розроблення нової моделі фінансування, яка має містити чіткі та 
прозорі гарантії держави щодо переліку та обсягу культурних послуг, які 
безоплатно надаються громадянам; залучення у сферу культури бюджетних 
коштів через такі інструменти, як субвенції, кошти Державного фонду 
регіонального розвитку тощо; створення умов для залучення у сферу культури 
позабюджетних коштів. 

3. Модернізація наявної інфраструктури для надання культурних послуг. 
Передбачає інвентаризацію стану базової мережі закладів культури; 
визначення шляхів раціонального використання культурної інфраструктури; 
розроблення та впровадження функціонально та організаційно нових 
ефективних моделей закладів культури та культурних просторів. 

                                                
16 Кабінет Міністрів України — Розпорядження від 23 січня 2019 року № 27-р «Про схвалення Концепції 
реформування системи забезпечення населення культурними послугами». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D1%80#Text. 
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4. Створення умов для формування якісного (висококваліфікованого) кадрового 
забезпечення системи надання культурних послуг. Концепція передбачає, що 
підтримка та розвиток кадрового потенціалу сфери культури 
здійснюватиметься за рахунок щорічного набору слухачів програми «Академія 
культурного лідера»; формування та впровадження короткострокових програм 
і курсів підвищення кваліфікації; створення та впровадження безоплатних 
онлайн-курсів підвищення кваліфікації. 

5. Розроблення системи моніторингу та оцінки якості культурних послуг. 
Зазначене передбачається досягти шляхом визначення методики здійснення 
моніторингу та оцінки забезпечення населення якісними культурними 
послугами; проведення щорічного моніторингу та оцінки реалізації державної 
політики щодо забезпечення населення якісними культурними послугами 
згідно із затвердженими порядком та методикою; здійснення громадського 
контролю за дотриманням прав людини на доступ до якісних 
культурних послуг. 

 

Важливим документом, який в серпні 2020 року схвалив Уряд, стала Концепція 
реформи фінансування системи забезпечення населення культурними 
послугами17, яка узгоджується з раніше згаданою Концепцією реформування 
системи культурних послуг. Згідно з пояснювальною запискою концепція реформи 
фінансування відповідає пріоритету «Якісні культурні послуги та консолідація 
українського суспільства» Програми діяльності КМУ18, затвердженої Урядом у 
червні 2020 року. 

Документ розрахований на 5 років. Його основною метою є визначення основних 
завдань і способів створення умов для запровадження нового механізму 
фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Серед 
основних проблем, які потребують розв'язання, варто зазначити наступні: 

 неефективність та непрозорість використання бюджетних коштів у 
сфері культури; 

 низький рівень залучення позабюджетних коштів у сфері культури; 
 неконкурентний рівень оплати праці працівників сфери культури; 
 низька частка капітальних видатків в загальній сумі видатків на культуру; 
 відсутність ринку культурних послуг для постачальників всіх форм власності та 

споживачів таких послуг; 
 невідповідний рівень якості надання культурних послуг, територіальна та 

цінова недоступність для певних груп споживачів. 

У визначенні проблем галузі концепція реформи фінансування спирається на дані 
соціологічного дослідження соціокультурної інфраструктури в об’єднаних 
територіальних громадах, яке проводилося Всеукраїнською громадською 
організацією «Асоціація сприяння самоорганізації населення». 

                                                
17 Кабінет Міністрів України — Розпорядження від 19 серпня 2020 року № 1035-р «Про схвалення 
Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2020-%D1%80#Text. 
18 Кабінет Міністрів України — Постанова від 12 червня 2020 року № 471 «Про затвердження Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620. 
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Розв'язати ці проблеми передбачено шляхом реалізації таких завдань: 

1. Розроблення нових моделей фінансування закладів культури за 
диференційованим принципом; створення методики розрахунку собівартості 
послуг, що включені до базового набору культурних послуг, які надаються на 
безоплатній основі, тощо. 

2. Оновлення системи оплати праці працівників сфери культури відповідно до 
показників ефективності їхньої роботи, а також дослідження, чи можливо 
впровадити систему заохочувальних виплат для працівників закладів культури. 

3. Визначити поточний стан фінансування сфери культури на регіональному та 
місцевому рівні та створити додаткові можливості для фінансування 
соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівні. 

4. Впровадження проєктного підходу для формування конкурентних ринків 
культурних послуг. Передбачається, зокрема, дослідження можливостей 
використання та запровадження багатоканального фінансування проєктів для 
сфери культури. 

5. Впровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації 
інвестиційних проєктів у сфері культури. 

6. Поширення застосування інших інструментів фінансування сфери культури. 

Важливо, що концепція реформи фінансування передбачає очікувані результати 
свого виконання, щоправда, доволі загальні: 

 запровадити високоефективні механізми фінансування системи забезпечення 
населення культурними послугами; 

 підвищити ефективність та прозорість використання бюджетних коштів у сфері 
культури; 

 залучити позабюджетні кошти у сферу культури; 
 забезпечити конкурентний рівень оплати праці працівників сфери культури; 
 створити конкурентний ринок культурних послуг для постачальників усіх форм 

власності та споживачів таких послуг; 
 забезпечити високий рівень якості надання культурних послуг, їх 

територіальної та цінової доступності. 

На виконання розпорядження КМУ, яким затверджено концепцію реформи 
фінансування, Міністерство культури та інформаційної політики (далі — МКІП) разом 
із зацікавленими центральними та місцевими органами виконавчої влади за участю 
органів місцевого самоврядування та їхніх всеукраїнських асоціацій у місячний строк 
має розробити та подати Уряду план заходів щодо реалізації Концепції реформування 
фінансування. 

Отже, держава прагне забезпечити кожного українця базовим набором 
безплатних культурних послуг, що в перспективі, на нашу думку, має дати позитивний 
результат та сприяти розвитку культури. Для ширшого розуміння ситуації щодо 
фінансування культурних проєктів з боку держави доречно згадати про фінансування 
культурних проєктів з Державного фонду регіонального розвитку (далі — ДФРР) та 
грантові програми Українського культурного фонду. 
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Державний фонд регіонального розвитку 

Законодавство визначає, що кошти ДФРР спрямовуються на виконання 
інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку. Їхня мета — розвиток 
регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної 
інфраструктури. Окремий напрямок, який фінансується за кошти ДФРР — це 
культура та самобутність. Так, згідно з офіційним вебсайтом ДФРР за цим напрямком 
у Полтавській області зафіксовано 26 проєктів, загальний обсяг фінансування яких із 
ДФРР — 449 357,9 тис. грн19. В основному, це проєкти з реконструкції 
закладів культури. 

На жаль, частина проєктів так і залишається в стані реалізації. Зокрема, 
Полтавську обласну філармонію реконструюють з початку 2017 року, але станом на 
дату написання звіту, роботи на ній припинені і поки що дата відновлення діяльності 
невідома, адже ВРУ ще у квітні 2020 року суттєво скоротила фінансування проєктів 
ДФРР у зв'язку з необхідністю створення фонду протидії COVID-19. Інформація про 
фінансування полтавських проєктів Українським культурним фондом наведена 
в розділі 6.  

  
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року 

У вересні 2019 року Президент України видав указ20, яким постановив 
забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України до 2030 року. Указ 
передбачає, що цілі розвитку є орієнтирами для розроблення проєктів прогнозних і 
програмних документів, проєктів нормативно-правових актів. 

Для нашого дослідження важливою є ціль 11 — забезпечення відкритості, безпеки, 
життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів. У її рамках 
передбачається виконання декількох важливих завдань, а саме: 

 забезпечити збереження культурної і природної спадщини із залученням 
приватного сектору; 

 забезпечити розробку і реалізацію стратегій місцевого розвитку, спрямованих 
на економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, 
рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції. 

Тож із вересня 2019 року нормативно-правові акти, стратегії, концепції, зокрема і 
у сфері розвитку культури, мають враховувати цілі сталого розвитку та відповідно 
забезпечувати збереження культурної спадщини і розвиток туризму. 

 

Державні цільові програми 

Конституція України декларує, що держава має сприяти консолідації та розвиткові 
української нації, її історичної свідомості, традицій і культури. ВРУ має повноваження 
затверджувати загальнодержавні програми національно-культурного розвитку. У 
свою чергу КМУ має право розробляти і здійснювати загальнодержавні програми, 
зокрема і культурного розвитку України. Відповідно до законодавства метою 
розроблення державних цільових програм є, зокрема, сприяння реалізації державної 
політики у пріоритетних напрямках розвитку держави. 

                                                
19 Міністерство розвитку громад та територій України — Всеукраїнський конкурс проєктів та програм 
розвитку місцевого самоврядування. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list. 
20 Президент України — Указ від 30.09.2019 року «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 
року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text. 
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Додамо, що цільові програми розробляються у разі існування проблеми, яка 
потребує державної підтримки та наявності ресурсного забезпечення на її виконання. 
Станом на серпень 2020 року, як серед Загальнодержавних цільових програм (які за 
поданням КМУ затверджує законом ВРУ), так і серед державних цільових програм 
(які за поданням державних замовників затверджує КМУ) відсутні чинні нормативно-
правові акти, які би передбачали розвиток сфери культури21. 

Зауважимо, що протягом останніх 10 років діяли державні цільові програми щодо 
молоді. Так, остання програма, яка була розрахована на 2016–2020 роки, 
затверджувалася з метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 
української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної 
свідомості. 

Отже, держава намагається дбати про туристичну інфраструктуру, фізичну 
культуру, молодь. При цьому вже досить тривалий час галузь культури залишається 
без необхідної підтримки. Зауважимо, що на місцевому рівні повноваження 
виконувати державні та регіональні програми, зокрема і щодо культурного розвитку, 
покладено на місцеві державні адміністрації. Водночас, місцеве самоврядування 
також може затверджувати програми культурного розвитку своїх громад. 

 
Програма діяльності Уряду 

Цікаво, що ВРУ протягом червня 2020 року двічі не підтримувала Програму 
діяльності Уряду. Перший варіант документу містив 11 сторінок. Відповідно завдання 
у сфері культури також були загальними, нечіткими. Пропонувалося забезпечити 
доступність культурних послуг, широких можливостей для створення якісного 
культурного та креативного продукту. Також програма визначала необхідність 
захисту і популяризації культурної спадщини та культурних цінностей та формування 
цілісного україномовного культурно-інформаційного простору та розвиток 
кінематографу. 

Оновлена програма діяльності Уряду22 була ширшою, визначала пріоритети для 
кожного міністерства, а також встановлювала очікувані результати та показники. 
Однак ВРУ все одно її не підтримала. Щодо розвитку культури було передбачено 
напрямки розвитку та основні завдання, які планувалося виконати, а саме: 

 Якісні культурні послуги та консолідація українського суспільства. 
Передбачалося закріплення гарантованого обсягу державної підтримки 
культурної сфери для охорони та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження. 

 Культурна спадщина, культурні цінності та національна пам’ять. У цьому 
напрямі діяльність мала спрямовуватися, на зберігання, захист та 
популяризацію культурної спадщини, культурних цінностей українського 
народу тощо. 

                                                
21 У 2004 році ВРУ затвердила програму збереження та використання об'єктів культурної спадщини. 
Розрахована вона була до 2010 року. У 2011 році Кабмін затвердив Державну цільову національно-
культурну прогаму створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека — ХХІ». Однак 
строк її виконання закінчився у 2015 році. Зазначимо, що звітів про виконання вищевказаних цільових 
програм у відкритому доступі не знайшли. 
22 Кабінет Міністрів України — Постанова від 12 червня 2020 року № 471 «Про затвердження Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620. 
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 Мистецтво, креативні індустрії. Важливим завданням є формування цілісного 
україномовного культурно-інформаційного простору та розвиток 
кінематографу, а також стимулювання розвитку креативних індустрій, 
зокрема, книговидавничої справи. 

 Туризм. Передбачався розвиток туристичного потенціалу, заохочення 
населення до внутрішнього туризму та популяризація України у світі, а також 
розвиток державно-приватного партнерства в туризмі. 

 Інформаційна політика та безпека. Планувалося створити узгоджену 
систему державної інформаційної безпеки; розробити дієві механізми протидії 
інформаційним загрозам. 

Попри те, що ВРУ не підтримала Програму діяльності, Уряд все одно планує 
реалізувати ті положення, які вона визначає. Ще один стратегічний документ, який 
дотичний до питання розвитку культури — це Стратегії розвитку туризму та 
курортів на період до 2026 року23. У цьому звіті ми його детально не розглядаємо. 

Культура є невід'ємною частиною нашого життя. Тому державна політика має 
розв'язувати найважливіші проблеми її розвитку та розуміти запити громадян. Не 
менші виклики стоять перед органами місцевого самоврядування. Тож далі наводимо 
результати дослідження міської та обласної політик Полтави у сфері культури. 

 

2.2. Міська політика Полтави у сфері культури 

Національна стратегія передбачає, що значні повноваження мають бути передані 
на місця, але при цьому місцева культурна політика має узгоджуватися з 
національною. Чи так це у Полтаві, покаже аналіз місцевих цільових програм. 

 
Концепція інтегрованого розвитку міста «Полтава 2030» 

У грудні 2018 року Полтавська міська рада затвердила Концепцію інтегрованого 
розвитку міста «Полтава 2030»24. Окрему увагу в документі приділили розвитку 
культури та туризму. Загалом, концепція визначає Полтаву як місто прикладних наук, 
освіти, економіки знань та креативних індустрій. Для розвитку креативних індустрій 
планується створити сприятливе бізнес-середовище та відповідну інфраструктуру, 
сприяти розвитку ІТ-кластеру. 

У межах напряму «розвиток туризму та культури» окремо визначено необхідність 
реновації колишніх промислових приміщень під об’єкти креативних та культурних 
індустрій. Наводимо основні проблеми, які виокремлює концепція у вказаній сфері: 

 невідповідність стану галузі сучасним тенденціям; 
 недовикористання наявного потенціалу; 
 відсутність чіткої туристичної пропозиції для конкретних цільових груп; 
 низька якість туристичної інфраструктури; 
 незадовільний стан/брак якісних місць для відпочинку та спорту; 
 низька якість дозвілля. 

                                                
23 Кабінет Міністрів України — Розпорядження від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text. 
24 Концепція інтегрованого розвитку міста «Полтава-2030», додаток до рішення позачергової двадцятої 
сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1Rzf_AaUJ29PNKfNoDts2Ar4BF7Z7Nt1D/view. 
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Для розв’язання окреслених проблем було визначено наступні цілі розвитку: 

1. Розвиток туристичної інфраструктури та сервісів туристичної сфери (від 
номерного фонду до паркувальних місць). 

2. Використання переваг історико-культурної спадщини. Розширення 
міжгалузевої культурної діяльності, підвищення рівня менеджменту, орієнтація 
на комерційну спрямованість. 

3. Забезпечення доступних та привабливих місць для якісного відпочинку і занять 
спортом. 

4. Організація регулярних заходів регіонального та національного рівня. 
5. Розвиток оздоровчого туризму та послуг реабілітації. Заплановано розробку 

місцевої стратегії розвитку оздоровчої сфери. 

У рамках визначених цілей передбачено наступні ключові проєкти та заходи: 

1. Розробка стратегічної Комплексної програми розвитку туризму «Полтава 
туристична — 2030», забезпечення її реалізації. 

2. Створення комплексної туристичної інформаційної мережі. 
3. Бібліотеки як багатофункціональні громадські простори. 
4. Розробка та реалізація концепції розвитку сучасних музеїв та інших культурних 

об’єктів. 
5. Створення єдиного історично-природничого комплексу: Дендропарк — Поле 

Полтавської битви. 
6. Реновація колишніх промислових приміщень під об’єкти креативних та 

культурних індустрій. 
7. Створення сучасних мультиспортивних локацій (організація профільних 

тематичних парків) та організація масових спортивних заходів. 
8. Сімейний парк розваг «Полтава Ленд» (організація тематичного парку розваг). 
9. Розробка та впровадження концепції «ПОЛТАВА ФЕСТ». 
10. Мобільні платформи культурного зростання (створення пересувних комплексів 

для організації масових заходів). 

Полтава, як і вся Полтавська область, має великий туристичний потенціал, а тому 
не дивно, що сприяння розвитку культури включає в себе розвиток туризму. Однак 
питання викликає фінансова складова. Адже відомо, що більшість закладів культури 
не отримують належного фінансування. Тому важливе завдання, яке мало би бути 
відображене в концепції — залучення додаткових коштів для реалізації завдань у 
сфері культури. 

Концепція розвитку враховує політику держави щодо необхідності розвитку 
креативних індустрій. Вона також приділяє значну увагу розвитку музеїв та бібліотек, 
що повністю відповідає операційним цілям Національної стратегії розвитку культури. 
Однак поза увагою розробників концепції залишилося питання удосконалення 
системи культурно-мистецької освіти, тобто запровадження нових форм навчання та 
їх модернізація. Крім того, Національна стратегія передбачає залучення 
громадськості до прийняття політичних рішень у сфері культури, що не відображено 
в концепції. 
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Стратегія економічного розвитку міста 

Важливим документом, що визначає пріоритетні напрями розвитку Полтави є 
Стратегія економічного розвитку25. Одна з її цілей — розвиток креативних індустрій, 
у межах яких передбачається реалізувати наступні завдання. 

1. Комерціалізація традиційних творчих продуктів, подій та послуг. 

Планується розробити програми підтримки креативних індустрій в місті, створити 
умови (інформаційна підтримка, навчання) місцевим майстрам і митцям для 
комерціалізації їхніх продуктів та діяльності (Школа креативного підприємництва), 
проведення фестивалів hand-мейкерів, промоція продукції місцевих майстрів. 
Очікуваним результатом має стати формування креативного середовища, а також 
створення умов для стимулювання творчості, розвитку креативного підприємництва 
та креативних індустрій. Термін виконання — 2017–2020 роки. 

2. Створення асоціацій творчих індустрій міста. 

Передбачається аналіз середовища та ключових гравців, специфіки 
функціонування в межах культурної інфраструктури міста, мапування культурних і 
творчих ініціатив; формування асоціацій творчих індустрій міста, вивчення потреб, 
взаємозв’язків, шляхів комунікації між різними суб’єктами. Очікувані результати: 
сформовано асоціації/кластери творчих індустрій; урізноманітнено економічну 
діяльність та створено нові робочі місця; впроваджено ініціативи з удосконалення 
міського простору та культурного життя міста. Термін виконання — 2017–2020 роки. 

  

Міські цільові програми 

У Полтаві затверджено низку цільових програм, які стосуються сфери культури. 

Таблиця 2.2. Міські політики (цільові програми) у сфері культури Полтави 

№ Назва програми 
Період, 

роки 
Необхідні 

фінанси, тис. грн 

1. 
Міська програма розвитку культури міста 
Полтава* 

2015–2019 240 071 
2020–2024 1 526 300 

2. Міська програма «Полтава туристична» 
2015–2019 972 
2020–2026 9 175 

3. 
Міська комплексна програма «Молодь 
Полтави» 

2016–2020 18 623 

4. 
Міська програма охорони культурної 
спадщини і збереження історичного 
середовища міста Полтава 

2018–2022 1 325  

5. 
Міська програма «Про розвиток зв'язків 
територіальної громади міста Полтава з 
містами країн світу» 

2015–2019 1 880 

2020–2024 9 155 

* Програма на 2020–2024 отримала доповнення «розвитку культури та мистецтва» у своїй назві. 

 

                                                
25 Стратегія економічного розвитку міста Полтави на період до 2027 року, додаток до рішення 
дванадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 15 вересня 2017 року. URL: 
http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Strategiya-Poltava.pdf. 



30 
 

Відповідальним виконавцем програм є Управління культури чи його 
правонаступник — Департамент культури, молоді та спорту (для програм 
2020–2024 років). Єдиний виняток — програма «Молодь Полтави», за реалізацію якої 
відповідає Управління у справах сім’ї, молоді та спорту. Сукупне фінансування 
програм у момент їхнього прийняття становило 262 871 тис. грн. Частка кожної 
виглядає наступним чином. 

 

Рисунок 2.1. Фінансування цільових програм сфери культури 
 
Програма розвитку культури має найбільший обсяг фінансування. Цікаво, що 

посадовці все частіше наголошують на туристичній привабливості Полтави, а частка 
фінансування відповідної програми є найменшою серед наведених — 0,5%. Далі 
посилену увагу приділимо програмі розвитку культури, з огляду її суттєвої фінансової 
переваги. Тому додатково проаналізуємо відмінності між її чинною (2020–2024) та 
попередньою (2015–2019) версіями. 

Трансформація Управління культури Полтавської міської ради 

До початку аналізу цільових програм Полтави зауважимо, що у жовтні 2019 року 
структура виконавчого комітету Полтавської міської ради зазнала змін. Відбулась 
реорганізація шляхом злиття Управління культури та Управління у справах сім'ї, 
молоді та спорту у Департамент культури, молоді та спорту, який відповідно 
включає в себе вищезазначені управління26. 

На той час вказане рішення було продиктоване загальнонаціональними змінами 
у структурі КМУ, коли Міністерство інформаційної політики, Міністерство культури 
України, Міністерство молоді та спорту України об'єднали в одне міністерство — 
Міністерство культури, молоді та спорту України. 

Міське керівництво публічно пояснювало своє рішення тим, що більшість заходів 
Управління культури проводило спільно з Управлінням сім'ї, молоді та спорту, що 
також вимагало певної оптимізації27. Зазначимо, що у 2020 році знову відбулися 
зміни в структурі КМУ і станом на дату написання звіту ми маємо два окремих 
міністерства — це Міністерство культури та інформаційної політики і Міністерство 
молоді та спорту України. 

                                                
26 Полтавська міська рада — Рішення від 4 жовтня 2019 року «Про деякі питання виконавчих органів 
Полтавської міської ради». URL: http://rada-poltava.gov.ua/files/rish_27_7_50.zip. 
27 Інтернет-видання «Полтавщина» — У полтавському міськвиконкомі планують утворити 3 нових 
департаменти — для оптимізації роботи. URL:https://poltava.to/news/52525/. 
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Міські програми розвитку культури 2015–2019 і 2020–2024 років 

Досліджуючи цільові програми Полтави, з’ясували, що підвищену увагу 
зосереджують на школах естетичного виховання. Найперше, що оцінили у випадку 
Міської програми розвитку культури та мистецтва на 2020–2024 роки — це її 
відповідність Національній стратегії культури, схваленій розпорядженням КМУ 
у 2016 році. 

Міська програма розвитку культури не містить згадок терміну «креативні індустрії». 
Водночас Концепція інтегрованого розвитку міста «Полтава-2030» передбачає 
створення умов для їх розвитку. При цьому Програма розвитку культури передбачає, 
що одним із завдань є реалізація державної політики у галузі культури, зокрема, у 
національно-патріотичному вихованні. 

Фактично основною метою програми є забезпечення функціонування закладів 
культури міста, серед яких школи естетичного виховання, музеї, клубні заклади, 
бібліотеки. Однак навіть серед завдань, на виконання яких спрямована програма, 
відсутні державні пріоритети щодо модернізації фінансових інструментів підтримки 
культури, розвитку системи культурно-мистецької освіти, а також сприяння 
створенню національного культурного продукту та залучення громадськості до 
прийняття політичних рішень у сфері культури. 

Таким чином, Програма декларує намір реалізовувати державну культурну 
політику, однак такі заходи в ній не передбачені. Міська програма розвитку культури 
та мистецтва міста Полтава на 2020–2024 роки є наступницею програми, що була 
розрахована на 2015–2019 роки. Вказані програми є частиною культурної політики 
міста і відображають пріоритети влади. Пропонуємо ознайомитися з ключовими 
відмінностями/подібностями вказаних документів. 

Порівнявши між собою Міську програму розвитку культури 2015–2019 років та 
програму розвитку культури та мистецтва на 2020–2024 роки, дійшли до 
наступних висновків. 

1. Орієнтовні обсяги фінансування програми, що розрахована до 2024 року, 
більші у 3,6 рази порівняно з фактичними витратами своєї попередниці. 

Таблиця 2.3. Динаміка фактичного (2015–2019) та запланованого (2020–2024) 
фінансування цільової програми розвитку культури 

Показник 
Фінансування за роками 

2015 2016 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Річні витрати, 
млн грн 

52,7 53,5 79,6 105,8 131,2 250,0 275,0 302,5 332,8 366,0 

5-річні витрати, 
млн грн 

422,7 1 526,3 

 
2. Чинна і попередня найбільшу увагу приділяють школам мистецтв, які є 

фундаментом мистецького виховання дітей. Так, у програмі 2020–2024 років 
43% орієнтовного фінансування передбачено на мистецькі школи. 
В попередній програмі 2015–2019 років — 55% орієнтовних обсягів 
фінансування. 

3. Мета програми 2020–2024 років передбачає, що основна ціль — збереження 
та функціонування мережі закладів культури. Мета ж попередньої програми 
була ширшою, однак реалізовувалася вона так само шляхом належної 
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підтримки закладів культурно-мистецької сфери. Таким чином, програми у 
сфері культури в основному направлені на збереження наявних закладів 
культури. 

4. Щодо основних заходів, передбачених програмами. Програма до 2019 року 
нараховує 47 заходів, а програма до 2024 року — 28. Остання, як бачимо, 
містить менше заходів, але вони іноді ширші за об'ємом, ніж в попередній 
програмі. Частина заходів в програмах дублюються. 
Зокрема, Програма до 2024 року містить 26 ідентичних заходів, наявних в 
попередній програмі. Два нових заходи стосуються модернізації матеріально-
технічної бази (далі — МТБ) парку «Перемога» та Палацу дозвілля. В основному 
планувалося або планується спрямування коштів на утримання закладів 
культури (оплата праці, оплата комунальних послуг), оновлення МТБ, ремонтні 
роботи. Варто також зазначити, що Програма до 2024 року містить більш 
чіткий перелік загальноміських культурно-масових заходів. 

5. У програмі 2015–2019 передбачалася співпраця з ГО у роботі за проєктами, 
залучення недержавних коштів, участь у грантових проєктах, забезпечення 
поповнення книжкових фондів, відкриття нових театральних, хореографічних 
відділів. Чинна програма таких заходів не декларує. Важливо, що Програма до 
2024 року передбачає і реалізацію державної політики у галузі культури. 

6. Програма, що розрахована до 2024 року, значну увагу приділяє бібліотекам і 
визначає їх як мультифункціональні громадські простори28. 

7. У рамках нової програми передбачено, що очікуваним результатом її виконання 
є оптимізація мережі закладів культури, створення культурного середовища з 
інноваційними креативними ідеями у сфері культури тощо. Попередня ж 
програма передбачала поліпшення рівня культурного обслуговування 
населення, відродження та розвиток традиційних ремесел. Варто вказати, що 
обидві програми визначають своїм результатом забезпечення повноцінного 
функціонування мережі закладів культури міста. 

8. Очікувані результати обох програм містять лише якісні показники, натомість 
кількісні відсутні. Такий підхід може суттєво впливати на результати та їхню 
оцінку, адже фактично індикатори, за якими можна було б оцінити прогрес у 
виконанні заходів програми, відсутні. 

9. Полтава не має окремої стратегії розвитку галузі культури. Тут доречно було б 
використати досвід Львова, де є окрема Стратегія розвитку культури міста до 
2025 року. Документ визначає пріоритети, цілі, а також програми та заходи, які 
планується здійснити задля розвитку культури. Варто відзначити, що 
стратегічні цілі повністю відповідають національним. Зокрема, передбачено 
здійснити децентралізацію культури, тобто розбудувати сучасну культурну 
інфраструктуру у всіх районах Львова. Також декларується важливість 
відповідального ставлення до культурної спадщини та модернізації культурної 
освіти. Окрема увага приділена необхідності забезпечення ефективного 
фінансування та управління у сфері культури. 

  

                                                
28 Також встановили, що 2020 року з міського бюджету виділили 130 тис. грн на виконання цієї цільової 
програми. Серед завдань бюджетної програми — забезпечення прав громадян на бібліотечне 
обслуговування. Але судячи з КЕКВ 2282, за яким ці кошти потрапили до кошторису бібліотечної 
системи, їх можна використати на поточні витрати (проведення заходів, підготовка матеріалів до 
заходів тощо) 
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Отже, про основні положення, які відрізняють чи поєднують попередню та чинну 
програми розвитку культури Полтави, ми вже розповіли. Тепер пропонуємо більш 
детально зупинитися на самих програмах та інших стратегічних документах, які 
стосуються культури, і реалізація завдань яких може сприяти її розвитку. 

 
Міська програма розвитку культури м. Полтава на 2015–2019 роки29 

Загальний обсяг необхідних у 2015 році фінансів складав 240 071 тис. грн30. 
Програма спрямовувалася на розвиток культурних традицій, збереження історичних 
цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, 
створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, 
розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження 
народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію 
повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення. Метою 
Програми було: 

 створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого 
розвитку культурно-мистецької сфери; 

 реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення 
належних умов для підвищення рівня розвитку галузі культури міста, 
належного задоволення культурних та духовних потреб жителів та гостей 
Полтави; 

 посилення ролі культури в місті, підвищення її ролі в розвитку громадянського, 
демократичного суспільства, збереження національно-культурної спадщини 
міста Полтава; 

 сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної 
творчої діяльності, реалізації науково-освітніх, культурно-мистецьких заходів 
для дітей та усіх категорій населення. 

Програмою передбачалося, що досягнення цієї мети можливе за умови створення 
ефективних механізмів підтримки закладів культурно-мистецької сфери міста 
Полтава. Результатом виконання програми мало б стати: 

 підвищення культурного рівня громадянського суспільства; 
 створення сприятливих умов для розвитку культури в місті; 
 поліпшення рівня культурного обслуговування населення; 
 забезпечення подальшого розвитку культури та мистецтва, втілення нових 

мистецьких проєктів; 
 сприяння відродженню та подальшому розвитку традиційних народних 

ремесел; 
 забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури міста. 

Ми оцінили вищевказані показники за визнаними SMART-критеріями. 

Таблиця 2.4. SMART-оцінка очікуваних результатів цільової програми розвитку 
культури м. Полтава на 2015–2019 роки 

Критерій S M A R T 

Оцінка ні ні 50/50 50/50 50/50 

                                                
29 Полтавська міська рада — Публічна інформація. URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/documents/?page=4. 
30 За п'ять років на виконання передбачених Програмою заходів з міського бюджету було витрачено 
528 510,1 тис. грн, що більше ніж у 2 рази перевищує заплановані на початку витрати. 
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Перший S-критерій — це конкретність. Очікувані результати неконкретні. 
Використання таких термінів як «створення сприятливих умов», «забезпечення 
повноцінного функціонування», «забезпечення реалізації повноцінної свободи» лише 
в загальному окреслює бажані результати і не дає змоги оцінити прогрес. 

Наступний M-критерій — це вимірюваність. Очікувані результати не містять чітких 
індикаторів, за допомогою яких можна було б оцінити, чи досягнуті заплановані 
результати. SMART-підхід також визначає, що ціль має бути актуальною 
(критерій «А»). Оцінити актуальність завдань складно з огляду на специфіку їхнього 
формулювання. 

Ціль має бути також досяжною (R-критерій). Якщо розглядати цілі у зв'язку з 
завданнями програми, то можна говорити про певну досяжність результатів. 
Останній Т-критерій передбачає обмеженість часом. Якщо враховувати, що цільові 
програми, як правило, приймаються на довгий термін (в середньому — 5 років), то 
час виконання заходів обмежений цим терміном. З іншого боку, для ефективного 
виконання заходів доцільно передбачати терміни виконання кожного пункту 
програми. 

Окрім того, аби співставити заплановане та виконане, вирішили проаналізувати 
звіт про виконання програми розвитку культури на 2015–2019 роки. Нагадаємо, що 
основною метою програми було збереження та модернізація наявної мережі закладів 
культури. Варто також зауважити, що згідно зі звітом заклади культури отримували 
кошти не лише в межах програми, а і мали прибутки від надання власних послуг. 
Сукупно за 5 років заклади культури заробили 41 224,17 тис. грн. Далі порівняємо 
заплановані програмою п'ятирічні цілі та їхню реалізацію згідно зі звітом. 

1. Школи естетичного виховання дітей 

У Полтаві їх 5. Первинний обсяг фінансування — 131 602,5 тис. грн, що становило 
55% від загального обсягу. Передбачалися витрати на утримання та розвиток шкіл 
(оплата праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче утримання 
закладів), придбання музичних інструментів та обладнання, комп’ютерної техніки, 
встановлення музичних комп’ютерних програм, придбання підручників, методичної 
літератури, нотних збірок, документації. Крім того, планувалося зробити ремонт в 
школах естетичного виховання, а також обладнати їх пандусами, кнопками виклику, 
облаштованими туалетними кімнатами. 

Результати. За час дії програми капітальні та/або поточні ремонти провели в усіх 
школах естетичного виховання. Крім того, як і передбачалося програмою, в окремі 
заклади придбали національні костюми, пюпітри, копіювальну техніку, баяни, 
оргтехніку. У звіті не вдалося знайти інформації щодо закупівлі підручників, 
методичної літератури, нотних збірок тощо. Також не було у звіті інформації про 
забезпечення доступності шкіл для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

2. Полтавський міський будинок культури (далі — МБК) 

Первинний орієнтовний обсяг фінансування — 16 089,1 тис. грн, що становило 7% 
від загального обсягу. Планували витрати на утримання та розвиток закладу (оплата 
праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче утримання закладів). 
Значний блок програми передбачав відновлення МТБ та ремонти. Так, наприклад, 
планували купувати обладнання, комп’ютерну техніку, оновити костюми, взуття, 
реквізит; придбати екран та мультимедійний проєктор, зробити ремонт та утеплення 
фойє ІІ поверху, замінити вікна; зробити капітальний ремонт покрівлі з розробкою 
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технічної документації. Як і в попередньому випадку, окремо прогнозувалися витрати 
на забезпечення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
зокрема, облаштування туалетів. 

Результати. Зробили ремонт покрівлі, купили музичну апаратуру, проєктор. 
Костюми, взуття та реквізит не закупили попри наявність такого завдання в програмі. 
У звіті немає інформації про виконання заходів щодо забезпечення доступності шкіл 
для осіб з обмеженими фізичними властивостями. 

3. Комунальне підприємство міський духовий оркестр «Полтава» 
(далі — оркестр «Полтава») 

Первинний орієнтовний обсяг фінансування — 5 944,3 тис. грн, що становило 3% 
від загального обсягу. Планувалося надати фінансову підтримку для утримання, 
збереження та повноцінного функціонування комунального підприємства, а також 
придбати музичні інструменти та обладнання, комп’ютерну техніку, оновити костюми. 

Результати. Було придбано оргтехніку, комп'ютерну техніку, концертні костюми, 
меблі. Музичні інструменти, згідно зі звітом, не закуповувались. 

4. Полтавський міський парк культури та відпочинку «Перемога» 
(далі — парк «Перемога») 

Первинний орієнтовний обсяг фінансування — 3 143,5 тис. грн, що становило 1% 
від загального обсягу. Прогнозувалося надати фінансову підтримку для утримання, 
збереження та повноцінного функціонування комунального підприємства (далі — КП), 
громадських робіт. Також було заплановано капітально відремонтувати підземний 
туалет, замінити лавки парку, зробити частковий ремонт приміщення Співочого поля. 

Результати. Протягом 5 років для парку купили нові лави, придбали вхідну стелу, 
таблички-вказівники. Основні витрати пішли на заробітну плату та комунальні 
послуги. Однак зробили і ремонт, зокрема, відремонтували покрівлю 
адміністративного будинку та частину лав. При цьому запланований капітальний 
ремонт підземного туалету не відбувся. 

5. Комунальне підприємство «Палац дозвілля» 

Первинний орієнтовний обсяг фінансування — 4 460,1 тис. грн, що становило 2% 
від загального обсягу. Планувалося надати фінансову підтримку для утримання, 
збереження та повноцінного функціонування КП. Крім того, передбачалося зробити 
ремонт в Палаці дозвілля та обробити вогнетривким розчином конструкції 
колосників, підлоги сцени, куліс. 

Результати. Щороку на підприємстві проводили ремонт. Замінили вікна, зробили 
ремонт покрівлі, поточний ремонт приміщень тощо. У 2017 році для закладу було 
придбано проєктор. 

6. Музеї міста комунальної сфери 

У Полтаві діє 5 музеїв. Первинний орієнтовний обсяг фінансування — 
31 728,2 тис. грн, що становило 13% коштів програми. Фактично основна сума 
витрат — це витрати на забезпечення утримання та розвиток музеїв (оплата праці 
працівників, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче утримання 
закладів). Також прогнозувалася купівля комп’ютерної техніки, видання поліграфічної 
продукції та ремонтні роботи. Зокрема, капітальні ремонти у літературно-
меморіальних музеях міста, заповіднику «Поле Полтавської битви». 
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Окрім того передбачалися видатки на розчищення від порослі території 
колишнього військового містечка заповідника «Поле Полтавської битви». Окрему 
увагу було приділено забезпеченню доступності для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Зокрема, планувалося встановити підіймачі у холі художнього музею. 

Результати. За 5 років капітальні та/або поточні ремонти були проведені в усіх 
музейних закладах. Крім того, купили комп'ютерну техніку, садовий інвентар, меблі, 
музичну апаратуру тощо. У звіті не сказано, що зробили для доступності музеїв для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

7. Полтавська міська централізована бібліотечна система 

Налічує 1 центральну бібліотеку і 16 філій. Первинний орієнтовний обсяг 
фінансування — 31 782,2 тис. грн, що становило 13% від загального обсягу. Було 
окреслено фінансування на забезпечення утримання та розвиток бібліотек (оплата 
праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче утримання закладів). 
Також планувалося профінансувати придбання періодичних видань, літератури і 
забезпечити відновлення МТБ та технічного переоснащення бібліотек. Також до 
плану заходів входило проведення реставрації та капітальних ремонтів. Як і в усіх 
попередніх випадках, передбачалося забезпечити доступність бібліотек для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. 

Результат. Значна частина реалізованих заходів стосувалася реставрації та 
капітальних ремонтів. Найбільше їх було протягом 2018–2019 років — близько 20. 
Крім того, витрачали гроші на поповнення бібліотечних фондів. Також було частково 
оновлено МТБ, зокрема, придбано копіювальну техніку, комп'ютерну техніку, 
кондиціонери, фотоапарати, телевізори. У 2019 році було придбано рекламні вивіски 
для бібліотечної системи. У звіті не сказано про заходи щодо забезпечення 
доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

8. Централізована бухгалтерія 

Окремий напрям програми — фінансування централізованої бухгалтерії, який 
перебуває поза межами поточного розділу. Первинний орієнтовний обсяг 
фінансування складав 4 891,2 тис. грн, що становило 2% від загальної суми. 

9. Культурно-мистецькі заходи 

Первинний орієнтовний обсяг фінансування — 10 430,0 тис. грн, що становило 4% 
від загального обсягу. Планувалося профінансувати загальноміські культурно-масові 
мистецькі заходи (відповідно до щорічного плану заходів). 

Результат. На підготовку та проведення культурно-мистецьких заходів за 5 років 
було витрачено 21 096,9 тис. грн. За 2019 рік коштів витратили найбільше — 
7 299,9 тис. грн. У звіті немає конкретного переліку заходів, які були проведені, з 
сумою витрат на кожен із них. 

 
Міська програма розвитку культури та мистецтва міста Полтава на 
2020–2024 роки31 

Загальний обсяг необхідних фінансів — 1 526 300 тис. грн. Програма передбачає 
комплекс заходів для належного функціонування, розвитку та модернізації базової 
мережі закладів культури; забезпечення закладів культури сучасною МТБ, 
підвищення якості культурних послуг та культурного продукту; створення умов для 
                                                
31 Полтавська міська рада — Публічна інформація. URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/documents/?page=4. 



37 
 

збагачення та розвитку творчого потенціалу, культурного та мистецького простору 
міста; проведення культурно-мистецьких, патріотичних та розважальних заходів; 
заохочення та стимулювання працівників галузі. 

Мета програми: збереження та забезпечення повноцінного функціонування 
базової мережі закладів культури міста. Програма декларує виконання заходів у 
6 сферах до яких належать: мистецькі школи; міські клубні заклади; музеї; бібліотеки; 
організація культурно-мистецьких заходів, культурного відпочинку та дозвілля; 
промоції культурного потенціалу міста. Очікувані результати реалізації програми: 

 створення культурного середовища з інноваційними креативними ідеями; 
 забезпечення свободи та підтримки самовираження; 
 створення сприятливих умов для творчої самореалізації жителів міста; 
 забезпечення подальшого розвитку культури та мистецтва, втілення нових 

мистецьких проєктів; 
 оптимізація мережі закладів культури; 
 забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури міста. 

Зауважимо, що, як і в попередній програмі, очікувані результати передбачають 
загальні результати, зокрема, це стосується забезпечення повноцінного 
функціонування мережі закладів культури та подальшого розвитку культури та 
мистецтва, втілення нових мистецьких проєктів. Оцінили вищевказані показники за 
SMART-критеріями. 

Таблиця 2.5. SMART-оцінка очікуваних результатів цільової програми розвитку 
культури та мистецтва міста Полтава на 2020–2024 роки 

Критерій S M A R T 

Оцінка ні ні 50/50 ні 50/50 

 

Фактично, як і в попередній програмі очікувані результати не можна назвати ні 
конкретними, ні вимірюваними. Ціль має бути також досяжною. Якщо розглядати цілі 
у зв'язку з завданнями програми, то можна говорити про відносну досяжність 
результатів. SMART-підхід також визначає, що ціль має бути актуальною. Тут варто 
вказати, що серед очікуваних результатів не передбачений розвиток креативних 
індустрій або реалізація інших цілей, визначених Національною стратегією, а тому не 
можна сказати, що вони є актуальними. 

Останній Т-критерій передбачає, що ціль має бути обмежена часом. Якщо 
враховувати, що цільові програми, як правило, ухвалюють на довгий термін, в 
середньому 5 років, то тоді час виконання заходів обмежений цим терміном. З іншого 
боку, для ефективного виконання заходів доцільно передбачати терміни виконання 
щодо кожного пункту програми. Отже, результати, визначені в Програмі, прописані 
загально та не містять конкретних маркерів для оцінки досягнутих результатів. 
З орієнтовних обсягів фінансування встановили наступні пріоритети. 
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Таблиця 2.6. Необхідне фінансування цільової програми розвитку культури та 
мистецтва міста Полтава на 2020–2024 роки 

№ 
Назва напряму 

діяльності 

Орієнтовні обсяги фінансування, млн грн Усього 
за 5 

років, 
млн грн 

% від 
усього 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Мистецькі школи 108,0 118,8 130,8 143,9 158,4 659,9 43% 

2. 
Міські комунальні 
музеї 

42,7 46,9 51,8 56,9 62,3 260,5 17% 

3. 
Бібліотечна 
система 

37,0 40,7 44,8 49,3 54,2 225,9 15% 

4. МБК 23,0 25,3 27,8 30,6 33,6 140,3 9% 

5. 
Культурно-
мистецькі заходи 

14,3 15,7 17,3 19,0 20,9 87,3 6% 

6. Палац дозвілля 7,5 8,3 9,0 10,0 11,0 45,8 3% 

7. Парк «Перемога» 7,0 7,8 8,4 9,3 10,3 42,7 3% 

8. 
Оркестр 
«Полтава» 

6,0 6,6 7,3 7,9 8,8 36,6 2% 

9. 
Централізована 
бухгалтерія 

4,5 5,0 5,4 6,0  6,5 27,4 2% 

Усього 250,0 275,0 302,5 332,8 366,0 1 526,3 100% 

 

Найбільше фінансування спрямують мистецьким школам — 43% очікуваних 
коштів. Важливо зауважити, що Палац дозвілля і оркестр «Полтава», будучи 
комунальними підприємствами, наступні 5 років отримають 82,4 млн грн міських 
бюджетних коштів. Деталізуємо плани міської влади у розрізі напрямів програми.  

1. Мистецькі школи 

Орієнтовний обсяг фінансування — 659 850 тис. грн, що становить 43% від 
загального обсягу. Відповідно до програми, у Полтаві функціонує 5 мистецьких шкіл 
із 3 279 учнями. Заплановано виділити кошти на утримання та розвиток шкіл (оплата 
праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче утримання закладів). 
Крім того, передбачається купівля для мистецьких шкіл музичних інструментів та 
обладнання, комп’ютерної техніки, встановлення музичних комп’ютерних програм 
тощо. Також заплановано проведення ремонтних робіт.  

2. Полтавська міська централізована бібліотечна система 

Орієнтовний обсяг фінансування — 225 930 тис. грн (15% від загального обсягу). 
Прогнозується фінансування на утримання та розвиток бібліотек (оплата праці, 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче утримання закладів). Також 
передбачено придбання періодичних видань, літератури та матеріально-технічне 
забезпечення централізованої бібліотечної системи. Ремонтні роботи у бібліотеках 
теж увійшли в план програми. 
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3. Музеї міста комунальної сфери управління 

Орієнтовний обсяг фінансування — 260 510 тис. грн, що становить 17% від 
загального обсягу. Перш за все, заплановано забезпечити утримання та розвиток 
музеїв (оплата праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче 
утримання закладів). Заплановано придбати комп’ютерну техніку, видання 
поліграфічної продукції, а також провести роботи з реставрації та капітальних 
ремонтів літературно-меморіальних музеїв міста, художнього музею, заповідника 
«Поле Полтавської битви». Передбачено забезпечити доступність для осіб з 
інвалідністю, зокрема, встановити підйомники в художньому музеї. 

4. Полтавський міський Будинок культури 

Орієнтовний обсяг фінансування — 140 300 тис. грн (9% від загального обсягу). 
Прогнозується виділити фінансування на утримання та розвиток закладу (оплата 
праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, господарче утримання закладів). 
Також планується придбання обладнання, комп’ютерної техніки, оновлення костюмів, 
взуття, реквізиту, звукової та світлової апаратури. Окремо передбачається 
проведення капітальних ремонтів будівель та споруд закладу та клубів (с. Івонченці, 
Вакуленці, Крутий Берег), оцінка вартості землі. Забезпечення доступності для осіб з 
інвалідністю також планується. 

5. Міський духовий оркестр «Полтава» 

Орієнтовний обсяг фінансування — 36 560 тис. грн, що становить 2% від 
загального обсягу. Планується надання фінансової підтримки для утримання, 
збереження та повноцінного функціонування комунального підприємства. А також 
передбачено придбання музичних інструментів та обладнання, комп’ютерної техніки, 
оновлення костюмів. 

6. Полтавський міський парк культури та відпочинку «Перемога» 

Орієнтовний обсяг фінансування — 42 710 тис. грн (3% від загального обсягу). 
Передбачено надання фінансової підтримки для утримання, збереження та 
повноцінного функціонування комунального закладу, а також для громадських робіт. 
Окрім того передбачено придбання звукової апаратури, комп'ютерної техніки, 
обладнання та проведення капітального ремонту підземного туалету, приміщень, 
Співочого поля ім. М. Чурай. 

7.  Палац дозвілля 

Орієнтовний обсяг фінансування — 45 800 тис. грн, що становить 3% від 
загального обсягу. Заплановано надання фінансової підтримки для утримання, 
збереження та повноцінного функціонування Палацу дозвілля. Крім того, планується 
оновлення МТБ підприємства і проведення капітальних ремонтних робіт. 

8. Централізована бухгалтерія 

Окремий напрям програми — фінансування централізованої бухгалтерії, який 
перебуває поза увагою поточного розділу. Орієнтовний обсяг фінансування складає 
27 350 тис. грн, що становить 2% від загальної суми. 

9. Культурно-мистецькі заходи 

Орієнтовний обсяг фінансування — 87 290 тис. грн (6% від загального обсягу). 
У рамках напрямку планується проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди 
державних та знаменних свят. Зокрема, прогнозується профінансувати Полтава-fest, 
Бюджет участі, міські премії та ін. 
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Дослідження Інституту розвитку міста сфери дозвілля та культурного 
відпочинку Полтави 

Зазначимо, що у процесі розробки нової Програми розвитку культури Інститут 
розвитку міста, проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні» та Управління 
культури у жовтні 2019 року провели опитування32 полтавців щодо рівня 
задоволеності сферою дозвілля та культурного відпочинку у місті Полтава. 

У тексті опитувальника йшлося про намір урахувати пропозиції містян у новій 
Програмі розвитку культури та мистецтва на період до 2024 року. У результаті 
отримали 80 відповідей. Ці результати не можуть вважатися репрезентативними 
для всієї громади міста. Водночас ми проаналізували отримані дані опитування33 на 
відповідність їхніх результатів до зафіксованих у програмі заходів. 

На думку більшості респондентів (62,5%) у місті не вистачає закладів для 
проведення дозвілля (будинки культури, парки розваг, кінотеатри, театри, клуби за 
інтересами, арт-галереї, гуртки, концертні зали, музеї, бібліотеки, зони сімейного 
дозвілля, спортивні клуби, природні зони громадського відпочинку тощо). Нова 
програма згадує цей нюанс, але не містить заходів, які би мали змінити ситуацію. 

Серед видів дозвілля та культурного відпочинку найбільше (45%) опитаних 
обирає парки, ліс, річку та зелені зони. З-поміж підпорядкованих управлінню 
закладів культури парк «Перемога» найбільше пристосований для задоволення 
рекреаційних потреб містян. У розрахованому фінансуванні програми для закладу 
передбачили 3%. 

Також, на думку респондентів, у місті не вистачає облаштованих природних зон, 
зон сімейного дозвілля. Окрему увагу в опитування приділили бібліотекам та 
музеям: частоті їхньої відвідуваності та задоволенню від послуг. Сукупна частка 
передбаченого програмою фінансування для обох видів закладів складає 32%. 
Водночас у опитувальнику відсутні питання про діяльність мистецьких шкіл, хоча 
частка їхнього фінансування становить 43%. Отже, програма 2020–2024 років 
розроблялась із вибірковим урахуванням опитування. 

 
Міська програма «Полтава туристична» на 2020–2026 роки34 

Загальний обсяг необхідних фінансів — 9 175 тис. грн. Попередня аналогічна 
програма діяла протягом 2015–2019 років. Нова програма в 9 разів перевищує 
загальний обсяг фінансових ресурсів своєї попередниці (972,1 тис. грн) у її першій 
редакції. 

Щодо напрямків, які передбачалися в попередній програмі та містяться в чинній, 
то вони фактично ідентичні. І стара, і нова програми містять наступні напрямки: 

 моніторинг туристичної інформації та туристсько-екскурсійні дослідження; 
 підтримка та пропаганда туристичного продукту міста; 
 професійно-кадрове забезпечення туризму. 

                                                
32 Полтавська міська рада — Опитування мешканців Полтави «Рівень задоволеності сферою дозвілля 
та культурного відпочинку у міста Полтава». URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/news/92311095/. 
33 Презентація — Рівень задоволеності сферою дозвілля та культурного відпочинку у місті Полтава. 
URL: https://docs.google.com/presentation/d/16LYyoDwSvwWf1ko22zo5wGbMjQ219SgzD2aRdUiEFVM/edit#slide=id.p1. 
34 Полтавська міська рада — Рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання від 
20 грудня 2019 року «Про затвердження міської програми «Полтава туристична» на 2020–2026 роки». 
URL: https://i1.poltava.to/uploads/2020/01/2020-01-05/programa-poltava-tourism-2020-2026.pdf. 
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При цьому кількість передбачених заходів у новій програмі більша, ніж у 
попередній (20 проти 33). Так само обидві програми декларують необхідність 
підтримки суб’єктів туристичної галузі, які надають послуги з внутрішнього та в’їзного 
туризму. Усі заходи чинної програми мають висвітлюватися на галузевому сайті 
«Полтава туристична» (www.tourism.poltava.ua). Також важливо зазначити, що 
туристична програма на 2020–2026 роки була розроблена на підставі схваленої КМУ 
загальнодержавної Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. 

Зі звіту про проведену роботу попередньої програми встановили реалізовані 
завдання та досягнуті результати. У рамках напряму «Моніторинг туристичної 
інформації та туристсько-екскурсійні дослідження» були перераховані основні 
кількісні показники. Загальна кількість відвідувачів музейних установ протягом 
2015–2019 років становила 526 349 осіб. 

 

Рисунок 2.2. Кількість відвідувачів музеїв у 2015-2019 роках 

 
Окремої уваги заслуговують показники комерційної діяльності музеїв. Згідно зі 

звітом про виконання програми сума поповнення спецрахунків музейних установ 
міста протягом 2015–2019 років становила 6 628,7 тис. грн. 

 

Рисунок 2.3. Поповнення спецрахунків музеїв у 2015-2019 роках 

 
У 2019 році задля формування профілю туриста провели анкетування гостей міста. 

У межах напряму «Безпека та професійно-кадрове забезпечення в галузі туризму» 
реалізовані заходи щодо розширення доступності музейних установ для людей з 
інвалідністю. Загалом чинна туристична програма, що затверджена на 
2020–2026 роки, схожа на свою попередню. 

Метою чинної програми є виконання заходів, покликаних стимулювати ефективне 
використання наявних туристсько-екскурсійних ресурсів міста, сприяти розвитку 
пріоритетних видів туризму, налагодження приватно-комунального партнерства в 
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галузі туризму, підвищення ефективності популяризації та промоції міського 
туристичного продукту. З орієнтовних обсягів фінансування встановили наступні 
пріоритетні завдання. 

1. Моніторинг туристичної інформації та туристсько-екскурсійні дослідження 

У межах даного напряму передбачений збір інформації щодо основних 
статистичних показників музейної (туристичної) діяльності, щодо обсягів надходжень 
туристичного збору до міського бюджету. Крім того, врахований моніторинг рівня 
задоволеності послугами внутрішнього та в’їзного туризму до міста Полтави. 

Додамо, що розмір ставки туристичного збору у Полтаві на 2019, 2020 роки 
затверджувався на одному рівні — 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати для 
однієї особи за одну добу тимчасового розміщення (проживання). Аналогічний 
відсоток туристичного збору Полтавська міська рада затвердила і на 2021 рік.35 
У 2019 році до міського бюджету Полтави надійшло 1,16 млн грн туристичного збору. 
Для повіряння, у 2018-му цей показник становив 0,38 млн грн. 

2. Маркетингова політика підтримки та промоції туристичного продукту міста 

Напрям передбачає виділення найбільшої частки грошей на свої активності. 
Планується фінансування підтримки галузевого вебсайту «Полтава туристична»; 
впровадження туристичного ознакування: встановлення інформаційних вказівників, 
сіті-лайтів, інформаційних щитів, табличок тощо; налагодження роботи комунального 
«Екскурсійного автобуса»; підтримка перспективних видів міського туризму: 
гастротуризм, фестивальний, подієвий, історико-культурний туризм тощо. 

3. Розвиток людських ресурсів та туристичної інфраструктури 

Прогнозується фінансування навчально-тематичних екскурсійних подорожей, 
навчальних програм із підвищення кваліфікації та професійних навичок музейних 
співробітників, співпраця з ГО, професійними спілками в галузі туризму тощо. 

Очікувані результати. Програма передбачає розвиток туристичної 
інфраструктури міста відповідно до державних Стратегії розвитку туризму та 
курортів до 2026 року та Стратегії економічного розвитку до 2027 року. Успішна 
реалізація засад Програми збільшить туристичний потік та відвідуваність основних 
туристичних об’єктів показу міста, сприятиме збільшенню надходжень до міського 
бюджету від сплати туристичного збору тощо. 

 

Міська комплексна програма «Молодь Полтави» на 2016–2020 роки36 

Загальний обсяг необхідних фінансів — 18 623 тис. грн. Метою програми є 
консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
волонтерських організацій, благодійних фондів, органів студентського 
самоврядування та бізнесового сектору аби створити сприятливі передумови для 
життєвого самовизначення і самореалізації молоді тощо. Пріоритетні напрямки 
програми наступні. 

                                                
35 У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати на кожен рік динаміка приросту розміру 
туристичного збору виглядає наступним чином: у 2019 році — 18,66 грн за добу; у 2020 році — 
20,87 грн за добу; у 2021 році розмір буде 23,62 грн за добу. 
36 Полтавська міська рада — Діючі програми міської ради. URL: http://www.rada-
poltava.gov.ua/documents/diyuchi_programi_miskoi_radi/. 
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1. Національно-патріотичне виховання молоді 

Цей напрямок передбачає такі заходи: проведення молодіжних культурно-
мистецьких акцій під час відзначення державних, народних і традиційних свят; 
проведення молодіжних заходів патріотичного виховання — акції, форуми, «круглі 
столи», конференції, семінари-тренінги, тематичні лекції, «Уроки Мужності», «Уроки 
Пам’яті», фестивалі, конкурси есе тощо; проведення культурологічних заходів щодо 
національно-патріотичного виховання (фестивалів, акцій, конкурсів, ігор). 

2. Підтримка громадських ініціатив та розвиток громадянського суспільства 

Вказаний напрямок передбачає реалізацію молодіжного проєкту «Школа 
місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього»; проведення 
молодіжних форумів, конференцій, слухань, зльотів, тренінгів та Фестивалю органів 
студентського самоврядування. 

3. Здоровий та безпечний спосіб життя 

Проведення змагань з питань профілактики наркоманії, алкоголізму, 
тютюнопаління, формування здорового та безпечного способу життя тощо. 

4. Зайнятість молоді 

Цей напрямок передбачає організацію для молоді семінарів, тренінгів з техніки 
пошуку роботи, сприяння у проведенні «Ярмарку вакансій». 

5. Підтримка обдарованої молоді 

Передбачається підтримка та розвиток альтернативної молодіжної культури, 
сприяння у проведенні графіті-фестивалів, брейкданс-фестивалів, реп-фестивалів 
тощо; підтримка та розвиток руху гумору в місті: організація та проведення ігор, 
кубків, фестивалів; сприяння участі команд з м. Полтава в іграх «Ліги Сміху». 

6. Соціальний захист та підтримка соціальних ініціатив молоді 

Вищезазначений напрямок передбачає такі заходи: підвищення рівня правової 
освіти і правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу шляхом 
проведення бесід, «круглих столів», факультативних занять, семінарів, місячників та 
тижнів з правових питань; організація молодіжних благодійних акцій, ярмарків, 
аукціонів для вирішення соціально-орієнтованих проблем. 

7. Організація змістовного дозвілля 

Передбачається організація та проведення міських культурно-мистецьких заходів, 
акцій, флешмобів для дітей, молоді та сімей міста; організація та проведення 
культурно-мистецьких заходів, молодіжних акцій з нагоди Дня молоді; проведення 
циклу майстер-класів декоративно-ужиткового мистецтва для молоді. 

8. Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових 
спільнот 

Окреслений напрямок передбачає організацію заходів та проведення конкурсів 
для молоді з популяризації найкращих європейських стандартів поводження у 
громадських місцях; організація заходів у рамках святкування Дня Європи. 

9. Забезпечення моніторингу програми та формування інформаційного простору 

Передбачається висвітлення в ЗМІ заходів з виконання програми тощо. 
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Серед очікуваних результатів програми для сфери культури важливими є: 

 формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих 
моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття 
патріотизму та національної самосвідомості, популяризація національної 
культури; 

 створення умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого потенціалу. 

Заходи програми й очікувані результати визначені досить загально і не дають 
розуміння, як саме буде досягнуто результату. 

 

Міська програма охорони культурної спадщини і збереження історичного 
середовища міста Полтава на 2018–2022 роки37 

Загальний обсяг необхідних фінансів — 1 325 тис. грн. Основна мета — 
забезпечення належного рівня збереження та раціонального використання пам’яток, 
об’єктів культурної спадщини міста. Впровадження організаційних та матеріально-
технічних засад у сфері охорони культурної спадщини передбачається у двох 
пріоритетних напрямках: 

 адміністративні завдання у сфері охорони культурної спадщини; 
 управлінські завдання у сфері охорони культурної спадщини. 

Загальна кількість заходів двох напрямів — 16. До очікуваних результатів 
належать: 

 збереження історико-архітектурного середовища міста у поєднанні із 
заходами модернізації міської інфраструктури; 

 забезпечення охорони об`єктів та пам`яток культурної спадщини міста, у тому 
числі в межах історичного ареалу; 

 пропаганда і популяризація охорони культурної спадщини серед полтавців, 
особливо, учнівської та студентської молоді, як важливого чинника 
патріотичного та історико-культурного виховання громадян. 

 

Міська програма «Про розвиток зв’язків територіальної громади міста 
Полтава з містами країн світу» на 2020–2024 роки38 

Загальний обсяг необхідних фінансів — 9 155 тис. грн. Попередня програма у своїй 
першій редакції мала значно менші обсяги прогнозованого фінансування — 
1 880,0 тис. грн. Фактично обидві програми передбачають одну мету — налагодження 
ділових зв’язків для подальшого розвитку. Очікувані результати обох програм містять 
лише загальні завдання без конкретних індикаторів, за якими б можна було оцінити 
прогрес їх виконання. 

Зі звіту про роботу у 2019 році встановили, що місто має побратимські відносини 
та активну співпрацю з містом Боржомі (Грузія) та містами Фільдерштадт, 
Остфільдерн, Ляйнфельден-Ехтердінген (Німеччина). Так, у серпні та 
вересні 2019 році відбулися обміни візитами офіційних делегацій між містами 

                                                
37 Полтавська міська рада — Публічна інформація. URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/documents/?page=4 
38 Полтавська міська рада — Публічна інформація. URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/documents/?page=4 
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Полтава та Боржомі. Крім того, між містами було здійснено двосторонній обмін 
учнівською молоддю. Співпраця з німецькими містами була ширшою і, згідно зі звітом, 
відбувалася в чотирьох напрямках: освіта, медицина, культура, екологія. 

Програма розвитку зв’язків з містами країн світу має великий потенціал. Адже це 
може бути не лише обмін учнівською молоддю чи прийняття офіційних делегацій, а і 
запозичення важливих практик у галузі місцевого самоврядування чи, наприклад, 
проведення спільних культурних заходів (фестивалів, ярмарків, концертів, вистав). 
Водночас нова програма 2020–2024 років визначає, що її основною метою є: 

 активізація співпраці у галузях культури, освіти, медицини, спорту та 
молодіжної політики; 

 створення умов для розвитку партнерських відносин із містами країн світу. 

Відповідно до програми, її виконання дасть змогу сприяти розвитку 
взаємовигідного партнерства, вивчати досвід діяльності і розвитку місцевого 
самоврядування, пропагувати національну культуру та українські традиції, збільшити 
туристичний потік іноземців. Зауважимо, що конкретні кількісні індикатори у програмі 
відсутні. У межах запланованих обсягів фінансування передбачено 6 пріоритетних 
завдань: 

1. Фінансування робочих поїздок представників органів місцевого 
самоврядування, обмін офіційними делегаціями, послуги з перекладу в рамках 
офіційних заходів, ділової комунікації, підготовки проєктних заявок. 

2. Забезпечення проведення двосторонніх обмінів творчих колективів, 
спортивних команд, учнівської молоді. 

3. Забезпечення кваліфікованої практики та обміну досвідом для медичних 
працівників, викладачів закладів загальної середньої освіти, вищих навчальних 
закладів, мистецьких шкіл. 

4. Проведення заходів міжнародного характеру: участь у міжнародних 
конференціях, виставках, форумах, круглих столах, навчаннях. 

5. Промоція — висвітлення заходів програми в ЗМІ, виготовлення презентаційно-
іміджевої та сувенірної продукції. 

6. Інші заходи. Конкретна інформація не зазначається. 

Перелік міст-побратимів Полтави виглядає наступним чином. 

Таблиця 2.7. Перелік міст-побратимів Полтави 

№ Місто-побратим Країна Початок співпраці 

1. Велике Тирново Болгарія 1963 

2. 
Фільдерштадт, Ляйнфельден-Ехтердігнер, 
Остфільдерн (т. зв. міста Фільдера) 

Німеччина 1988 

3. Айрондеквойт США 1992 

4. Барановічі Білорусь 2010 

5. Боржомі Грузія 2011 

6. Ціньхуа Китай 2012 

7. Дуньін Китай 2013 

 
У 2020 році планувалося підписання угоди з вірменським містом Ечміндаза. 
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Відповідність міської культурної політики національному вектору 

Виходячи з національної стратегії розвитку, яка декларує передачу повноважень 
культурного розвитку громадам, місцева влада має охоплювати більшість культурних 
сфер. Однак суттєве зношення наявної бази культурних закладів змушує місцеву 
владу витрачати кошти в основному на матеріально-технічне забезпечення та на 
утримання культурних закладів. Таким чином, підтримка національних митців, 
створення нових культурних локацій, модернізація системи підготовки культурних 
кадрів та інші не менш важливі цілі логічно відсунуті на другий план. 

З іншого боку, влада надає фінансову підтримку закладам культури та фактично 
забезпечує їхню життєдіяльність. Своєю чергою останні мали б пристосуватися до 
такої моделі співпраці і навчитися заробляти самостійно. Тобто додати у свою 
діяльність «комерційну» складову, яка б не тільки забезпечувала утримання, але і 
розвивала та створювала нові умови для удосконалення. 

Суттєва увага приділяється бібліотекам, що цілком відповідає національним 
пріоритетам. Сьогодні бібліотека розглядається як громадський простір, де 
відбуваються різноманітні активності. 

Одним із основних принципів національної стратегії розвитку є розширення участі 
громадськості в прийнятті політичних рішень, реалізації програм і проєктів у сфері 
культури. Однак на сьогодні рівень залучення громадян досить низький. Не 
проводяться громадські обговорення чи опитування задля встановлення культурних 
потреб полтавців. Програма розвитку культури Полтави на 2020–2024 роки не 
передбачає пошуку шляхів недержавного фінансування, що є пріоритетом відповідно 
до національної стратегії. 

Полтава має значний туристичний потенціал, а тому для місцевої влади туризм є 
пріоритетним завданням, що підтверджує міська програма «Полтава туристична» 
на 2020–2026 роки. 

 

2.3. Регіональна політика Полтавщини у сфері культури 

У рамках дослідження проаналізували також місцеві політики Полтавської 
обласної ради на предмет пріоритетів у сфері культури39. 

 

Стратегії розвитку Полтавської області 

Дотепер основні завдання і цілі місцевої політики зафіксовані в Стратегії розвитку 
Полтавської області до 2020 року40. Її окремий блок стосується розвитку сфери 
культури і мистецтв та збереження об’єктів історико-культурної спадщини. 

У стратегії наголошувалося на важливості фестивальної діяльності, проведення 
традиційних обласних культурно-мистецьких, народних свят, оглядів-конкурсів, 
виставок народного мистецтва. Крім того, передбачається подальша модернізація 
бібліотек області в галузі інформаційних технологій. Також пріоритетним напрямом 

                                                
39 У структурі Полтавської облдержадміністрації діє Департамент культури і туризму, який включає в 
себе 2 структурних підрозділи: Управління розвитку туризму, музейної справи та охорони культурної 
спадщини; Управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування. 
40 Полтавська обласна державна адміністрація — Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 
року. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku-0. 
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подальшого розвитку сфери культури є забезпечення охорони культурної спадщини 
з метою її збереження, використання її об’єктів у суспільному житті в інтересах 
нинішнього і майбутнього поколінь. З метою розвитку сфери культури стратегія 
передбачала реалізацію наступних завдань: 

 оптимізація наявної мережі закладів культури та побудова нової моделі їхнього 
функціонування; 

 збереження та популяризація історико-культурних цінностей області; 
 модернізація та інформатизація мереж бібліотек, формування єдиної 

електронної бібліотеки. 

У грудні 2019 року Полтавська обласна рада затвердила вже нову Стратегію 
розвитку Полтавської області до 2027 року41. У документі Полтава згадується лише 
як одне з 6 міст обласного значення. Стратегія, як і її попередниця, містить в собі ціль, 
яка стосувалася розвитку культури — забезпечити сталий розвиток креативних 
індустрій, культури та туризму. 

Стратегія наголошує, що область має значний туристичний потенціал. У документі 
згадують креативні індустрії і те, що вони впливають на формування доходів бюджету, 
створення додаткових робочих місць, експортні надходження, інвестиційну 
привабливість, розвиток інтелектуального капіталу. Завдання, які планується 
виконати в рамках нової Стратегії, суттєво відрізняються від її попередниці. 

1. Формування та просування бренду регіону на основі історико-культурної 
спадщини, місцевих традицій та народних промислів. Планується розроблення 
концепції рекламування туристичного бренду Полтавщини, розроблення 
єдиного туристичного бренду та логотипу області. 

2. Забезпечення розвитку туризму як сфери економіки. Планується продовжити 
роботу зі створення Обласного центру туристичної інформації з філіями на 
місцях тощо. 

3. Підтримка розвитку креативних індустрій (IT-технології, дизайн та реклама, 
аудіовізуальні послуги, сучасне мистецтво, урбаністика тощо). Планується 
участь у грантових проєктах, що підтримують розвиток креативних індустрій, 
створення смартпродукту у галузі туризму (віртуальні тури, панорама, аудіо- та 
відеоконтент), розвиток креативних індустрій через призму просування 
місцевих традицій, створення «комунікативних майданчиків», що поєднують 
функції культурного виробництва та культурного споживання. 

 
Стратегія розвитку туризму та курортів 

На окрему увагу заслуговує Стратегія розвитку туризму та курортів у Полтавській 
області на 2019–2029 роки42. У документі Полтава також згадується лише як одне з 
міст обласного значення. Стратегія спрямована на розв’язання наступних завдань: 

 всебічний розвиток внутрішнього туризму на Полтавщині; 
 розвиток малого та середнього бізнесу, який працює в туристичній галузі; 
 розвиток економіки за рахунок надходжень до місцевого/обласного бюджету; 
 популяризація об’єктів та пам’яток археологічної спадщини регіону. 

                                                
41 Полтавська обласна державна адміністрація — Стратегія розвитку Полтавської області до 2027 
року. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2027-roku. 
42 Департамент культури і туризму Полтавської ОДА — Стратегія розвитку туризму та курортів у 
Полтавській області на 2019–2029 роки. URL: tp://poltavaculture.gov.ua/uk/informatsiia/zahalna-
informatsiia1/219-stratehiya-rozvytku-turyzmu-ta-kurortiv-u-poltavskiy-oblasti-na-2019-2029-roky. 
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Пріоритетними напрямами розвитку туристичної галузі Полтавщини у 
довгостроковій стратегічній перспективі визначаються: 

 пізнавальний туризм за рахунок орендування та розвитку головних 
туристичних магнітів43 регіону: музею-заповідника українського гончарства в 
Опішному, заповідника «Більськ», музею-заповідника М. В. Гоголя, 
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та унікальної 
вишивки «білим по-білому» з технікою виготовлення квіткових гобеленів у 
Решетилівці тощо; 

 подієвий туризм, що передбачає організацію та проведення вже традиційних 
для регіону заходів: гастрономічної гостинності Полтавщини, Дня Європи, 
«Гелон-фесту», Решетилівської весни, Купальських гулянь на батьківщині 
М. В. Гоголя, Меридіану, Відпочивайте на Полтавщині; 

 діловий туризм: облаштування конференц-залів на базі Полтавського 
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, Історико-культурного 
заповідника «Більськ», Національного музею-заповідника М.В. Гоголя; 

 сільський зелений туризм: надати підтримку у створенні та популяризації 
об’єктів сільського зеленого туризму на території с. Більськ, с. Кривої Руди, 
с. Пивихи, м. Кременчука, смт Нових Санжар, м. Миргорода, м. Хорол та 
м. Зінькова. 

Важливо, що Стратегія передбачає створення дієвого механізму, який повинен 
забезпечувати своєчасне прийняття ефективних рішень на всіх етапах 
управлінського циклу. Серед механізмів реалізації передбачається залучення 
представників громадських об’єднань, бізнесу, ЗМІ, науковців та інших зацікавлених 
осіб до складу Координаційної ради з питань туристичної діяльності, дорадчо-
консультаційних органів, робочих груп, що є важливим процесом у реалізації 
культурної політики. Також передбачається розроблення і затвердження щорічного 
плану дій з реалізації стратегії, створення системи моніторингу й оцінювання 
результатів реалізації стратегії з наданням вільного доступу до звітних даних в 
інтернеті. Короткостроковими досягненнями мають стати: 

 всебічний розвиток внутрішнього туризму на Полтавщині і входження регіону 
в п’ятірку найбільш відвідуваних областей України; 

 розвиток малого та середнього бізнесу, який працює в галузі надання 
туристичних та супутніх послуг та створення близько 100 нових робочих місць; 

 створення не менше 5-ти кластерів у сфері надання туристичних послуг; 
 облаштування не менше 6-ти зупинкових комплексів біля міст обласного 

значення у регіоні. 

Середньострокові результати (реалізація на 2022-2026 роки) артикулюють 
модернізацію не менше 30% об’єктів туристичної інфраструктури, створення не 
менше 10 нових туристичних об’єктів та пріоритетних туристичних територій. Крім 
того, передбачається задовольнити потреби місцевих жителів у змістовному дозвіллі, 
активно-оздоровчому відпочинку, перебуванні в екологічно безпечному середовищі, 
а також створити умови для реалізації власних творчих здібностей тощо. 

  

                                                
43 Полтавська обласна державна адміністрація — Полтавська облдержадміністрація визначила 
«туристичні магніти області». URL: http://www.adm-pl.gov.ua/news/poltavska-oblderzhadministraciya-
viznachila-turistichni-magniti-oblasti. 
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Серед запланованих довгострокових результатів важливо створити повноцінну 
туристичну галузь області як одну з бюджетоутворювальних, з річним обсягом 
надходжень до місцевого/обласного бюджету 10–15%; включити Полтавщину не 
менш як до 10-ти популярних загальнонаціональних та міжнародних туристичних 
маршрутів; збільшити кількість одиниць малого та середнього бізнесу галузі туризму 
на Полтавщині на 20%. 

 
Полтавською обласною радою, крім вищезазначених стратегій, затверджено ряд 

цільових програм пов'язаних зі сферою культури. Це, зокрема, наступні програми. 

Таблиця 2.8. Обласні політики (цільові програми) у сфері культури 

№ Назва програми Період, роки 
Необхідні 

фінанси, тис. грн 

1. 
Комплексна Програма розвитку культури, 
мистецтва та охорони культурної спадщини в 
Полтавській області 

2018–2020 283 840,4 

2. Програма розвитку туризму і курортів 2016–2020 3 597,9 

3. 
Програма збереження, вивчення та 
популяризації Більського городища 

2018–2022 18 922 

 

Комплексна Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної 
спадщини в Полтавській області на 2018–2020 роки44 

У межах програми неможливо виокремити заходи, що передбачено реалізувати, 
зокрема у м. Полтава. Загальний обсяг необхідних фінансів на момент затвердження 
програми становив 283 840,4 тис. грн. Передбачається, що кошти будуть виділені не 
лише з обласного, а і з держбюджету. 

Програма розроблена на виконання Розпорядження КМУ «Про схвалення 
Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ». 
Насамперед, Програма окреслює проблеми у сфері професійної театрально-
концертної діяльності, мистецькій освіті, функціонуванні клубних закладів, діяльності 
бібліотек та музейній галузі. 

Її головною метою є економічне та організаційне забезпечення реалізації 
стратегічних цілей державної політики у сфері культури на території Полтавської 
області, зокрема: 

 створення умов для розвитку системи культурного обслуговування населення 
та надання можливостей для задоволення його культурних потреб; 

 забезпечення доступу до культурних надбань та застосування новітніх 
інформаційних технологій у сфері культури; 

 популяризація і поширення якісного і різноманітного національного культурно-
мистецького продукту; 

 формування сучасного бібліотечного середовища з високим рівнем 
комфортності надання інформаційних послуг шляхом модернізації 
матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотек; 

                                                
44 Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації — Комплексна 
Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 
2018–2020 роки. URL: http://poltavaculture.gov.ua/uk/informatsiia/zahalna-informatsiia1/220-kompleksna-
prohrama-rozvytku-kultury-mystetstva-ta-okhorony-kulturnoi-spadshchyny-v-poltavskii-oblasti-na-2018-2020-roky. 
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 збереження і відтворення культурної спадщини, розвиток музейної справи; 
 посилення та урізноманітнення державної підтримки сучасної мистецької 

творчості; 
 підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин, здійснення державної мовної 
політики, мінімізація та подолання міжцерковних та етнічних конфліктів. 

Програма визначає 8 напрямів діяльності та заходи, які планується здійснити в 
рамках її реалізації. 

1. Будівництво, реконструкція, реставрація, ремонти закладів культури і 
мистецтва. Зміцнення МТБ, заходи з енергозбереження. 

2. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Розвиток навчальних закладів 
галузі культури. Мистецька освіта. 

3. Підтримка обласних театрально-видовищних закладів культури. Основний 
обсяг орієнтовного фінансування на це має бути використаний на фінансову 
підтримку Полтавського академічного обласного українського музично-
драматичного театру ім. М. В. Гоголя, Полтавського академічного обласного 
театру ляльок, Полтавської обласної філармонії, Полтавського симфонічного 
оркестру. 

4. Організація культурного дозвілля населення і розвиток аматорського 
мистецтва. Дослідження, збереження та відродження традиційної народної 
культури, її самобутності у контексті європейських цінностей. Цікавим є те, що 
в межах цього напрямку передбачено створення кінофільмів, зокрема, про І. 
П. Котляревського та В. І. Вернадського. 

5. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну 
доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, 
зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. 

6. Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в 
музеях та заповідниках, захист традиційного характеру середовища та 
культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь. 
Передбачено забезпечити розвиток історико-культурних заповідників області 
(Історико-культурного заповідника «Більськ», Національного музею-
заповідника М. В. Гоголя в с. Гоголеве Шишацького району), а також установ 
музейного типу, таких як Полтавський краєзнавчий музей імені Василя 
Кричевського. 

7. Збереження пам'яток історії та культури. Заплановано виготовлення та 
реставрація пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок визначним 
діячам Полтавського краю, учасникам бойових дій на Сході України; 
меморіалізація подій, що передували та відбулися в часи Української революції 
1917–1921 років, визначних постатей цієї епохи на території Полтавської 
області. Важливим заходом є реалізація проєкту відкритого громадського 
простору «Територія Майдану» у м. Полтава. 

8. Розвиток міжконфесійних та міжнаціональних відносин. У цьому напрямку 
основну увагу вирішили зосередити на забезпеченні організації та проведенні 
заходів із святкування релігійно-громадських свят, а також проведенні 
культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування 
толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних 
національностей. 
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Зазначимо, що Програма містить очікувані показники успішності, за якими можна 
оцінити виконання запланованих заходів. Однак, документ не містить згадок про 
креативні індустрії, але передбачає, що вона спрямована на реалізацію культурної 
державної політики. Варто зазначити, що термін Програми ще не закінчився, але вже 
станом на вересень 2020 року можемо констатувати, що частина запланованих 
заходів не буде виконана у зв'язку з обмеженнями, викликаними поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

Програма розвитку туризму і курортів на 2016–2020 роки45 

Загальний обсяг необхідних фінансів у момент затвердження програми становив 
3 597,9 тис. грн. Мета програми — забезпечення охорони туристичних ресурсів 
області, їхнє раціональне використання, збереження та відновлення, безпека 
туризму, формування обласного туристичного продукту, конкурентоспроможного на 
внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, промоція, формування 
позитивного туристичного іміджу області, забезпечення зростання надходжень до 
бюджетів усіх рівнів, сприяння соціально-економічному розвитку області та 
зростанню якості життя населення. Основними напрямами реалізації програми є: 

1. Реалізація політики держави у сфері туризму і діяльності курортів на 
Полтавщині. 

2. Оптимізація системи управління сферою туризму і діяльністю курортів. 
3. Забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму в області. 

Найширший за кількістю заходів напрям. 
4. Інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю обласного та 

районних туристичних продуктів. Планувалося створити сприятливі умови для 
залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, грантів (зокрема, Європейського 
фонду розвитку українського села) для впровадження інвестиційних та 
інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, 
підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема, в сільській 
місцевості) у сфері туризму і діяльності курортів, забезпечення їхньої промоції. 
Варто зауважити важливість цього напрямку в розвитку креативних індустрій. 

5. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку 
туризму. 

6. Забезпечення ефективного просування обласного туристичного продукту на 
міжнародному та внутрішньому туристичному ринках. 

7. Розвиток та утримання комунальної установи «Рекреаційний центр 
Криворудський» Полтавської обласної ради, створення на її базі туристично-
інформаційного відділу. 

Виконання Програми мало б призвести до наступних результатів: 

 зростання потоку внутрішніх туристів до 10% щорічно; 
 зростання потоку в’їзних туристів до 10% щорічно; 
 збільшення частки сфери туризму і діяльності курортів у валовому 

внутрішньому продукті до 5% загального обсягу; 

                                                
45 Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації — Програма розвитку 
туризму і курортів на 2016–2020 роки. URL: http://poltavaculture.gov.ua/uk/informatsiia/zahalna-
informatsiia1/221-pro-zatverdzhennia-oblasnoi-prohramy-rozvytku-turyzmu-i-kurortiv-na-2016-2020-roky. 
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 збільшення до 5% щорічно кількості готелів та інших засобів тимчасового 
розміщення; 

 збільшення до 5% щорічно кількості робочих місць у туристично-рекреаційній 
та туристичній сферах; 

 створення умов для впровадження ефективної маркетингової та інформаційної 
політики з підтримки обласного туристичного продукту на внутрішньому та 
міжнародному туристичних ринках. 

 

Програма збереження, вивчення та популяризації Більського городища на 
період 2018–2022 років46 

Загальний обсяг фінансів необхідних для реалізації програми — 18 922 тис. грн. 
Програма передбачає повноцінне збереження, вивчення та презентацію в науковому 
та туристичному світах об’єкта археології — Більського городища. 

 

Підсумки 

Двоє з-поміж чотирьох стратегічних документів обласної культури закінчуються 
2020 року. Тож наступний рік матиме важливе значення з огляду оновлення цільових 
програм розвитку культури й туризму регіону. Порівнюючи обласну культурну 
політику з міською, встановили: 

1. Обласні програми так само як і міські мають пріоритет збереження та 
модернізації наявних закладів. Так само, в області та безпосередньо в 
м. Полтава планують подальший розвиток бібліотек. 

2. Значна увага в Полтавській області приділена туристичній галузі як 
надперспективній. 

3. Обласні програми ширші та конкретніші за міські. Передбачають механізми 
оцінки виконання заходів програми. 

4. Обласні програми враховують політику держави в галузі культури та 
передбачають розвиток креативних індустрій. 

5. Ні місто, ні Полтавська обласна рада не затверджували окремої Стратегії 
розвитку культури з конкретними індикаторами виконання. 

  

                                                
46 Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації — Програма 
збереження, вивчення та популяризації Більського городища на період 2018 — 2022 років. URL: 
http://poltavaculture.gov.ua/uk/informatsiia/zahalna-informatsiia1/222-prohrama-zberezhennia-vyvchennia-
ta-populiaryzatsii-bilskoho-horodyshcha-na-period-2018-2022-rokiv. 
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4. СТАН РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА 
ЗАДОВОЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАВ МЕШКАНЦІВ 
ПОЛТАВИ48 

У першому розділі був окреслений контекст використання поняття «культура» та 
його похідні для аналізу міських політик, спрямованих на культурні потреби жителів. 
Що ж до систематизації даних, отриманих у ході фокус-групових дискусій, із 
опитування полтавців методом очного анкетування (зафіксованого в розділі 3) та 
онлайн-форми, будемо послуговуватися матрицею «ядра культури». 

 

Рисунок 4.1. Матриця ядра культури 

 
Джерелом квадранту «цінності і норми» є люди (які виступають акторами або 

дієвцями культури), їх переживання, почуття, судження та інтелект. Вони 
проявляються через взаємини, ставлення до себе та світу, через окремі дії, поведінку 
або спосіб життя. Водночас кожна окрема людина зазнає на собі вплив цінностей і 
норм інших людей, спільнот, організацій. Ці чинники впливають на нас через все, що 
нас оточує. Але концентровано вони проявляються через артефакти культури й 
організацію простору, через дискурс, у який ми занурені під впливом системи освіти, 
медіа, повсякденного спілкування, через сенси і «меми», передані в матеріальній, 
нематеріальній (іноді «беззмістовній») формі, вербально чи невербально. 

Ознакою цілісного самоорганізованого простору є взаємозв’язок і перетікання між 
усіма чотирма доменами. Переважно цілісний і збалансований простір культури 
забезпечує суб’єктність її носіїв. В іншому випадку може бути запозичення практики 
без розуміння їх суті та здатності користуватися цим активом. Наприклад, відкриті 
публічні простори, в яких більше заборон (на низові ініціативи та їх маніфестації), ніж 
заохочення, концерти під час офіційних святкувань, що несуть суперечливі й іноді 
конфліктні сигнали щодо історичної пам’яті різних спільнот. 

                                                
48 Автор — Микола Скиба 
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У пропонованому дослідженні квадрант «Актори і практики» розкрито у структурі 
і змісті соціологічного дослідження (див. розділ 3), квадрант «Сенси і дискурс» буде 
розглянуто нижче, в частині, де описано результати фокус-групового 
дослідження (далі — ФГД). 

Щодо класифікації явищ із квадрантів «Цінності і норми», його зв’язком з 
культурними практиками й артефактами використаємо додаткові шкали для 
окремих квадрантів, що допомагають побачити зв’язок ядра культури із 
ширшим контекстом. 

 

Цінності 

Світове дослідження цінностей (World Value Survey49), започатковане у 1980-х за 
методикою американського соціолога Рональда Інґлгарта, ілюструє вплив культури 
на геополітику. Дослідник пропонує таку систему координат: консерватизм 
(традиції) — відкритість новому (модернізація) на вертикальній осі, 
самозбереження — самореалізація (самовираження) на горизонтальній осі. Ключове 
запитання: чи готові заради безпеки зменшити простір свободи, чи готові ризикнути 
у прагненні самовираження. 

 

Рисунок 4.2. Результати світового дослідження цінностей 

 

Як показують сукупні результати досліджень, Україна (виняток можуть становити 
великі міста як-от Київ, Львів, Одеса) перебуває у не надто прогресивному 
«товаристві» пострадянських країн, де суспільства в силу історичного бекграунду 
                                                
49 World Values Survey. URL: 
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShowMore.jsp?evYEAR=2019&evMONTH=-1. 
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схильні до патерналізму. Цінності безпеки і традицій істотніші, ніж цінності 
самовираження. Це означає, що люди у такому суспільстві схильні знехтувати 
правами і свободами людини задля збільшення гарантій безпеки, або прикриваючись 
останніми. 

Коли соціологи центру «СОЦІС» провели локальне дослідження за методикою 
Інґлгарта, то зафіксували, що в Україні під час чи внаслідок Євромайдану стався зсув 
у напрямку цінностей самовираження. Але зміни відбуваються повільніше, аніж в 
цілому в світі. Де і в якому оточенні ми опинимося через наступні десять років 
значною мірою залежить від того, на що ми робимо ставку тепер в соціальних 
процесах, культурі й економіці. 

Порівняння мапи цінностей із графіком метаданих, що ілюструє розподіл ВВП на 
душу населення, дає переконливі свідчення, що комбінація секулярних цінностей, 
цінностей самовираження, відкритості новому призводить до кращих економічних 
результатів, добробуту і сталості розвитку. Наразі Україна, як бачимо, у лівому 
нижньому куті. 

 

Рисунок 4.3. Порівняння мапи цінностей 
із графіком розподілу ВВП на душу населення 
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Для Полтави ці результати мають особливо істотне значення. Адже з одного боку 
центральні регіони (heartland — як би сказали німецькі філософи школи «філософії 
життя») є центром ваги, які схиляють країну чи до одного, чи до іншого кластеру. 
Натомість міста у прикордонних областях мають шанс швидше перелаштуватися на 
«хвилю» сусідів (як із європейського, так і пострадянського простору) особливо, коли 
лідерів громад щось не влаштовує у загальнонаціональних тенденціях, компенсуючи 
відсутність певної компоненти культурного життя. Містам центральної частини 
доводиться більше сподіватися на власні сили. 

 

Практики 

Практики досить тісно пов’язані з доменами цінностей і сенсів/дискурсу. Для того, 
щоби їх порівняти та перейти до міркувань про взаємозв’язок, співставимо наступні 
дві шкали. 

Перша шкала стосується системи координат найрізноманітніших практик, яка 
утворена перетином двох осей. У цьому разі по горизонталі буде вісь видовищності, 
а по вертикалі — учасництва. 

 

Рисунок 4.4. Видовищно-учасницька шкала практик 

 

Відтак можна виділити чотири основні категорії практик: 

І — такі, що передбачають низький рівень залученості/активності учасників і 
високий рівень спектакулярності (крайня форма видовищності); 

ІІ — високий рівень залученості і високий рівень видовищності; 

ІІІ — низький рівень залученості і високий рівень сенсовності; 

ІV — високий рівень як залученості, так і сенсовності (або інакше кажучи — 
актуальності контенту). 
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Друга шкала — раніше згадувана шкала цінностей. 

 

Рисунок 4.5. Шкала цінностей 

 

Співставивши 2 шкали, отримаємо оновлену систему координат. 

 

Рисунок 4.6. Система координат практик і цінностей 
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На систему координат, що вийшла, накладемо категорії культурних практик. 

 

Рисунок 4.7. Культурні практики на комбінованій системі координат 

 

Ті практики, що розташувалися у правому верхньому кутку, у домені «включеність» 
і «виробництво сенсів» матимуть найбільший конструктивний вплив на суспільні 
процеси та позитивний економічний ефект. І навпаки — переважання практик лівого 
нижнього поля сигналізує про патерналізм, суспільство споживання і сировинний 
тип економіки. 

Якщо зазирнути глибше в економічні моделі, що роблять окремі країни, регіони чи 
міста успішними, то побачимо, що вони в якийсь момент зробили рішучий поворот від 
боротьби за обмежений «пиріг» ресурсів до створення «більшого» за рахунок 
зростання доданої вартості. Це «тісто» із результатів наукових досліджень і творчих 
процесів, що завдяки винахідливості й креативу перетворені на об’єкти 
інтелектуальної власності, інші нематеріальні активи. Саме вони формують ринкову 
вартість найуспішніших регіонів, міст і компаній. 

Безумовно, культурні права людини передбачають вільне обрання нею способу 
самовираження і бажаних культурних практик. Однак політика у сфері культури може 
пріоритезувати розвиток того типу практик, які допомагають у виході на траєкторію 
сталого розвитку, шляхом підсилення їх ресурсами. При цьому необхідно стежити за 
тим, щоби не відбулося ущемлення прав тих груп, чиї практики не потраплять до пулу 
пріоритетних. 

Аналіз реалізації культурної політики Полтави, на жаль, змушує констатувати, що 
адміністративний і фінансовий ресурси в основному витрачаються на практики 
нижнього лівого квадранту. Передусім це стосується концертів до офіційних дат. 
Дещо змінює ситуацію програма модернізації бібліотек і перетворення їх на місця 
творчих зустрічей, дискусій, але для того, щоби цей процес був дієвим, необхідно 
організувати збір та опрацювання зворотного зв’язку від учасників, дієвців. 
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Надалі за текстом роз’яснені вище моделі опису практик правитимуть за реперні 
точки для аналізу якості культурної політики Полтави з поправкою на кейси низки 
інших міст України, які довели спроможність своїх суспільних і громадських 
інститутів. 

 

Загалом у рамках соціологічного компоненту проєкту було здійснено три заміри 
потреб і зацікавлень мешканців Полтави щодо культури: 

1. Фокус-групові дослідження з відібраними представниками різних вікових груп 
були необхідні, аби подивитися на культурну сферу Полтави зсередини очима 
її мешканців, зрозуміти їх потреби і запити щодо культури. 

2. Польове опитування, здійснене методом face-to-face, охопило 
1062 респондентів. 

3. Онлайн опитування залучило значну вужчу кількість людей — 201 респондента, 
проте воно є важливим для розуміння нішової аудиторії. 

Усі три згадані дослідницькі зрізи об’єднувало запитання, що задавалося 
респондентам на початку. На «поверхні» воно стосувалося розуміння ними культури, 
однак на глибшому рівні було спрямоване на те, щоби виявити систему координат 
респондентів. 

Більшість респондентів, опитаних face-to-face, а саме 23%, віднесли культуру до 
категорії «слідування традиціям» (обирати можна було лише одну відповідь). 
У половину менше (11%) розподілили культуру до категорії «можливість 
самовираження». У комбінації з таким відповідями як «спільні цінності» (16%) та 
«виховання дітей» (19%) це вказує на істотний консерватизм, навіть конформізм 
«пересічних» полтавців, переважання цінностей безпеки над цінностями 
самовираження (сукупно для 58% опитаних). 

«Слідування традиціям» має міцні позиції і для онлайн аудиторії, опитаної через 
гугл-форму, — таку відповідь дали 35% респондентів. Рівно стільки ж набрала 
позиція «можливість самовираження». Втім, тут можна було обирати до 3-ох 
відповідей. Найбільшу кількість голосів зібрав варіант «розширення 
світогляду» — 73%, що переміщує «центр ваги» цієї аудиторії у домен цінностей 
самовираження. 

Відповідь «слідування традиціям» означає, що для цих респондентів є відкритим (у 
сенсі — вирішуваним, нестабільним, таким, що потребує уваги і зусиль) питання 
приналежності до соціальної групи. З огляду на те, що таку відповідь дають люди 
різних вікових категорій, можна зробити висновок: панівною цінністю, провідним 
мотивом є конформізм і безпека (що в сукупності дає консервативну реакцію). 

Річ у тім, що в зрілих суспільствах зазвичай це питання є найактуальнішим і справді 
«гарячим» у підлітковому віці. Далі, по мірі соціалізації, молода людина знаходить 
свою групу, отримує можливість вільно і безпечно проявляти себе у ній, розкриваючи 
свій світогляд, наміри, проявляючи творчу експресію. Зрілі суспільства ідентифікують 
культуру саме як розмаїття творчих проявів і можливість для розвитку. 
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Кілька інсайтів зі сприйняття культури учасниками ФГД: 

1. Самовираження для значної частини мешканців швидше за все пов’язано з 
можливістю активно займатися своїм хобі, яке здебільшого є доволі класичним 
і загалом вписується у консервативний тренд (див. нижче). 

2. Культура виконує квазі-терапевтичну функцію: допомагає «збирати» події та 
імпульси розірваного гіпер-динамічного світу у прийнятну (впорядковану) 
картинку. 

Учасники ФГД приймають той факт, що культура впливає на становлення і 
розвиток особистості від народження та впродовж життя, проте досить рідко 
задаються запитанням як саме це відбувається, на що та в який спосіб вони 
можуть вплинути. 

Із характеру побудови фраз та тезаурусу мовців випливає висновок про те, що 
вони занурені у середовище, в якому дискурс культури зводиться до її сприйняття, як 
окремої галузі з організаціями, творчими діячами, а культурна політики — до 
управління цим «господарством». У кращому випадку культура сприймається як 
дозвілля. Містянам у такій схемі відводиться роль споживачів і відвідувачів «заходів». 
Культурні потреби у такому дорефлексивному сприйнятті також зводяться до набору 
естетичних смаків. Потреби, пов’язані із значимістю власної діяльності, 
осмисленістю, самореалізацією і визнанням, залишаються в тіні. Учасники ФГД 
досить далекі від розуміння культури як середовища для роботи з власними 
цінностями і змістом особистості. 

Найбільш структуроване й об’ємне розуміння культури продемонстрували 
представники груп 18–29 та 40–49 років. Невелика різниця полягала у тому, що перші 
використовували формулювання, отримані завдяки якісній освіті і зануреності у 
актуальний дискурс, другі — більше покладалися на свій життєвий досвід. Однак, і ті, 
й інші не достатньо усвідомлюють свої права (на розмаїття форм культурного 
самовираження), не достатньо чітко артикулюють свої потреби. 

Простежується різниця у сприйнятті ситуації активними користувачам соціальних 
мереж та жителями опитаними офлайн. Тут є кілька припущень, які ще потребують 
додаткового дослідження. З одного боку, при безпосередньому спілкуванні з 
інтерв’юером респонденти могли проявити більший рівень конформізму. З іншого 
боку, спільнота активних користувачів соціальних медіа є сильнішою у цифрових 
навичках, частіше використовує мережі для пізнавальних активностей, ділової 
комунікації, ніж для розваги чи суто приватного спілкування. 
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4.1. Мистецькі враження і запити містян 

Учасники ФГД називають до десятка яскравих і резонансних подій у місті. Із 
контексту зрозуміло, що для належного розкриття потенціалу їм бракує інтеграції у 
світовий контекст (приналежність до спільнот і асоціацій, мобільність тощо), навичок, 
знань і в широкому розумінні — якісної мистецької освіти. Водночас не можна пройти 
повз щирий захват одного з респондентів, який викликало гостросучасне звучання 
класичних форматів: 

«Чоловік (57 років): Вечір Жадана в Краєзнавчому музеї... Це була 
для мене така подія, що поділила час на «до» і «після». До цього виступу 
я думав, що поезія це щось глибоко маргінальне і далеко в минулому. І 
от коли я побачив цю енергію, коли Жадан в кінці зачитав один зі свої 
текстів, а потім перекинув руку з мікрофоном до публіки, і пів залу 
хором сказало закінчення цього тексту — у мене в голові щось 
перемкнуло, і я сам почав писати тексти несподівано для самого себе. 
І один журнал обіцяє дещо навіть надрукувати. Це для мене було дуже 
несподівано. Зачепило за живе». 

 

4.2. Сприйняття якості культурного простору міста 

Більшість містян (44%) опитаних методом face-to-face сприймають Полтаву як 
«провінцію зі своїм шармом». Ще 14% обрали більш нейтральне визначення: 
«регіональний осередок». Були й такі, які позначили своє місто як «далеку 
околицю» (3%) або «сіру зону» (2,8%). Щоправда 30% вважають, що Полтава є 
«місцем для розвитку». У контексті матеріалів ФГД це варто сприймати радше як 
моральну підтримку свого міста або своєрідний аванс. 

Фокус-групи показали, що в оцінці і потрактуванні культурного рівня, атмосфери 
Полтави думки їх учасників різного віку практично збігаються. Усі групи нарікали на 
посередній рівень культурного життя або його занепад. Наскрізним є мотив про 
споживацьке ставлення більшої маси мешканців до міста, нерозуміння і незнання про 
його спадщину. Лунали навіть радикальні думки про те, що теперішні мешканці 
дисонують зі своїм містом і його архітектурою. Втім, у наймолодшій групі були 
формулювання, на кшталт: «Полтава має шанс на успішне культурне життя». Це 
значною мірою резонує зі сприйняттям міста, як місця для розвитку. 

Щодо оцінки учасниками ФГД ролі культурних осередків та інституцій можна 
виділити такі спостереження: 

 Класичні заклади, як-от музеї і бібліотеки, слабко пристосовані до форматів 
спілкування, взаємодії, нетворкінгу (мережування). 

 Містяни нарікають, що більшість мистецьких подій зосереджені у центрі, 
периферія ж занурена у буденність. 

 Болісно сприймається занедбаність публічних просторів. Особливо — парків. 
А відпочинок на відкритому повітрі — пріоритет для полтавців, як було 
зазначено у соціологічному розділі. 

 Фестиваль Meridian Poltava підсвітив літературний, навіть поезієцентричний, 
аспект міста. Про це наголошували письменники, які прибули на фестиваль. 
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4.3. Культурні практики 

Попри те, що культура є феноменом, котрий зв’язує цінності, норми і практики, 
допомагає знаходити і формулювати сенси, оповідати історії про себе і свою 
спільноту, ця властивість концентровано проявляється саме через практики, а 
нерідко — події. На запитання «Чому ви надаєте перевагу для розвитку особистості і 
створення доброго настрою?» респонденти «польового» опитування найчастіше із 
пропонованого переліку обирали таке (можна було віддавати голос за кілька практик 
одночасно): 

 перегляд фільмів/серіалів вдома — 44%; 
 читання книжок — 35%; 
 перегляд телепередач (по телевізору/інтернеті) — 33,5%; 
 пошук інформації в інтернеті — 32%. 

Дещо менше «голосів» набрали класичні практики, які потребують доступу до 
інфраструктури: 

 похід у кіно — 21%; 
 відвідання театральних вистав — 20%; 
 музичні концерти — 19,9%. 

Водночас при спілкуванні з учасниками фокус-груп з’ясувалося, що спільними 
фаворитами для кожної з вікових категорій виявилися театральні вистави, зокрема в 
музично-драматичному театрі ім. М. Гоголя, аматорського театру «Малафея», події 
фестивалю Meridian Poltava. Для окремих респондентів значимими і впливовими є 
камерні події, що стають продовженням їх переконань, дозволяють відчути 
включеність у певну міні-спільноту, наприклад, акапельний хор у Греко-Католицькій 
церкві. 

Із подій, які називали учасники ФГД, значну частку склали саме ті, що належать до 
умовно «високого» мистецтва, актуальної культури або навіть нішових форматів, 
форматів соціальної спрямованості, покликаних розкрити для загалу проблеми 
людей з інвалідністю. 

Серед таких: тактильні контактні програми у театрі ляльок, де діти можуть 
пересуватися під час вистави і торкатися ляльок; імерсивна подорож, яку 
організував Театр сучасного діалогу, присвячена людям із порушеннями зору в 
міському просторі, «Оголена» виставка у галереї Jump. 

 

Втім ставлення до театру Гоголя в учасників розділилися від захоплених до доволі 
критичних. Лунали навіть закиди в консервуванні стилістики і монополізації сцени. 
Прискіпливішими глядачами виявилися покоління 40–49 і 50–59. 

Вуличне опитування показало, що активними культурними практиками займається 
менша частка полтавців: 

 творчість (написання віршів, романів, музики, пісень, малювання, 
фотографування тощо) — 14%; 

 заняття рукоділлям/ремісництвом — 12%; 
 майстер-класи — 8%; 
 створення контенту для розвитку власних профілів у соц. мережах — 7%. 
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Цифри в цілому співмірні із аналогічними показниками в межах України 17% (за 
даними Українського центру культурних досліджень, таких із загальної вибірки 
респондентів — доросле населення, залучене у культурні практики), але 
поступаються аналогічним показникам у Львові. Тут вказали, що рукоділлям 
займаються 48,5% і ще 40% — різними видами творчості50. 

Дані щодо частотності згадок певних культурних практик можуть свідчити про 
збільшення розриву між масовою (передусім йдеться про впізнавані та нескладні для 
сприйняття формати) і «елітарною» (йдеться переважно про експериментальні та 
нестандартні форми творчого виразу) культурою, між офіційними культурними 
подіями (святкування з популярною музикою, виставками, більшістю телепрограм), 
які уособлює муніципалітет та андеграундом. Тут варто нагадати, що збалансована 
культурна політика сучасного міста має включати потреби мікро-груп, надавати їм 
простір для реалізації своїх ініціатив. Про це йдеться у Конвенції про охорону та 
заохочення форм культурного самовираження51. У аналізі культурних практик 
полтавців помітною є значна частка (більше трьох чвертей) респондентів, які в 
основному відвідують і споживаю контент, який можна назвати конвенційним чи 
тиражованим. Лише невеликий відсоток шукають за контентом, який відповідає 
певним нішовим вподобанням і способам життя. 

 

4.4. Незадоволені культурні потреби 

Незадоволені потреби в культурному середовищі можна умовно поділити на 
артикульовані і невідрефлектовані, а тому — невисловлені. Із артикульованого: 
учасники фокус-групи 18–29 років повідомили, що їм не вистачає спільного 
календаря подій, а ще: «маленьких кустарних заходів, які могли б стати стартовим 
майданчиком для талановитої людини» (нерідко такі формати співпадають із 
андеграундом, експериментальними формами тощо). Категорії 40–49 — 
відреставрованої філармонії, сучасних монументів. А старші аудиторії очікують 
більше безоплатних подій. У групі 50–59 також лунали голоси на користь організації 
роздільного збору сміття. 

У підтексті відповідей на запитання «чого бракує?» зчитувалося, що місту бракує 
виразного культурного обличчя, атмосфери, в яку можна періодично занурюватися: 
більше масштабних, але якісно організованих подій, адже більшість подій, що їх 
проводить муніципалітет, хибують на безадресність — дуже часто незрозуміло кому 
вони потрібні і на кого «заточені». Значна частина респондентів із різних вікових груп 
закидає комунальним заходам совковість і низький смак. 

Щодо доступності подій і причин, за яких певні події неможливо або незручно 
відвідувати, тут виявився широкий діапазон відповідей. Від неможливості залишити 
дітей на аніматорів у безпечному місці під час масштабних подій, графіку роботи 
класичних інституцій у групі 18–29 років, до нижчих цін на комерційні концерти та 
адресної інформації для аудиторії 60+. Аудиторії 50–59 років в Полтаві бракує 

                                                
50 Дослідження «Площини взаємодії. Взаємні очікування інституцій культури, культурних середовищ та 
містян», виконане соціологічною компанією FAMA на замовлення Інституту стратегії культури Львова 
у 2020 року. 
51Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури — Конвенція про охорону та 
заохочення розмаїття форм культурного самовираження від 20.10.2005 року. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_008#Text.  
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повноцінної опери. Люди 40–49 років констатують нестачу часу або нарікають, що їм 
нецікаво в тих форматах, що є в доступі (за винятком окремих масштабних подій). 

Потреби — як задоволені, так і незадоволені — з одного боку залежать від системи 
поглядів, з іншого боку — від зацікавлень. Перелік ключових хобі для різних аудиторій 
виглядає достатньо гомогенно. 

 18–29 років: читання, візуальне мистецтво, пошиття дитячих іграшок, музика, 
спорт, стендап-шоу, бьорд-вотчинг, подорожі і волонтерство, вишивка 
бісером. 

 30–39 років: біг, читання, образотворче мистецтво. 
 40–49 років: читання, музика, в’язання. 
 50–59 років: читання (4 відповіді), фотографія, подорожі, кіно (перегляд), 

малювання, квітникарство, слухання музики. 
 60+ років: читання, робота на дачі, в’язання, шиття. 

 

4.5. Можливості для культурного розвитку: очікування вікових груп 

Третина face-to-face опитаних полтавців відповіли, що їм цілковито достатньо 
створених у місті можливостей для розвитку особистості і доброго настрою. 
Більшість опитаних в «полі» обрали дещо компромісне твердження: «можливостей в 
цілому достатньо, проте часом дечого не вистачає», таких — 49%. Натомість 15% 
констатували, що «можливостей для повноцінного культурного життя у місті 
дуже мало». 

Учасникам фокус-груп також було задано подібне запитання. У різних варіація 
воно звучало таким чином: «чи достатньо у Полтаві можливостей для творчого 
особистісного розвитку?». Відповідаючи учасники також намагалися уникнути 
категоричної відповіді, проте більшість запрошених прямо чи опосередковано 
підтвердили, що джерелом тих можливостей, які вони використовують, переважно є 
громадські, приватні або міжнародні організації. Щодо муніципальної політики у 
сфері культури, то вона дуже слабко позначається на діапазоні життєвих шансів 
полтавців. Названо лише поодинокі приклади культурних благ і можливостей 
створених завдяки цілеспрямованій політиці муніципалітету. Зокрема йдеться про 
забезпечення роботи музичних шкіл, музеїв і театру. 

Утім аргументи і деталізація потреб у кожної з груп відчутно варіювалися. Так в 
аудиторії 18–29 років більшість учасників демонструють мислення розвитку і 
відкритий світогляд. Вони переконані, що дуже багато залежить від них. Хоча 
можливостей у Полтаві для них нерідко бракує. Передусім йдеться про перспективу 
реалізуватися в іпостасі митця чи креативного підприємця. Трохи старшій аудиторії 
для самореалізації не вистачає коштів. Таку відповідь ще можна пояснити тим, що у 
віці 30–39 років люди наважуються на народження дітей, або діти, народжені раніше, 
підростають і відповідно витрати істотно збільшуються. Такій аудиторії у Полтаві ще 
бракує інфраструктури для активного способу життя: бігових і велодоріжок, 
спортивних майданчиків. 

Полтавцям 40–49 років (для багатьох — вік зрілості) у Полтаві бракує сучасних 
монументів і споруд. Тобто того, щоби знакувало і маркувало ЇХНЮ історію. Старшим 
людям дуже бракує якісних виставкових подій. Із підтексту стає зрозуміло, що 
йдеться як про естетичні враження, так й інтелектуальне «підживлення». Одна з 
учасниць ФГД поділилася враженнями від відвідування Центру Коперника у Варшаві 
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і зауважила, що у Полтаві гостро відчувається нестача майданчиків, на яких в 
інтерактивній формі можна ознайомитися із досягненням сучасної науки.  

Найстаршій аудиторії бракує місць, де вони могли би разом збиратися. Тобто 
відчуття спільноти. Особливо гостро це відчувають ті, хто вже вийшов на пенсію. 

 

4.6. Культурне «ТЗ» для міського голови 

Для кращого розуміння, в який спосіб містяни бачать реалізацію своїх культурних 
прав, їм було задано питання, щоби ви зробили, якби були мером? 

Аналіз відповідей учасників ФГД підштовхує до висновків, що пріоритети 
муніципалітету мають передбачати баланс інтересів і потреб різних категорій 
мешканців. І не виключено, що для цього необхідна фасилітована взаємодія для 
узгодження точок зору. Наприклад, «ідеальний мер» групи 18–29 років підтвердив би 
право лежати на газонах; запровадив би стратегічний підхід до парків; створив би 
фаховий симфонічний оркестр52; реформував би систему підвищення управлінських 
кваліфікацій у мистецькій сфері. 

Міський голова групи 30–39 років лаконічний і суворий: він розігнав би управління 
культури і «всьо».  

Найдеталізованіша програма для майбутнього «мера» у групи 50–59. Пріоритетом 
тут стане навігація у міському просторі (вказівники, наприклад); відкриття міською 
радою конкурсу грантів для ГО на проведення івентів (по типу обласного конкурсу 
проєктів серед інститутів громадянського суспільства); розробка нової дієвої 
концепції «Полтава туристична» (відновлення Співочого поля, а також — інвестиція у 
якість шкільної освіти і самих шкіл). 

Більшість учасників усіх фокус-груп готові долучатися до наповнення і покращення 
культурного простору міста як волонтери на подіях, музиканти, носії навичок і 
практик, експерти. 

Варто також зробити кілька ремарок щодо манери спілкування учасників ФГД. 
Люди 50+ найрозкутіші і відкритіші у спілкуванні. На запитання відповідають довгими 
тирадами (часом сумбурно), у них є бажання поділитися своїми емоціями. У групі 
18–29 найбільше відчувалася скутість і обережність у висловлюваннях та певний 
конформізм. Найчіткіше і змістовно (а часом — найрізкіше) висловлюються люди з 
групи 40–49. Відчувається, що ці люди найсамодостатніші економічно. Вони 
інвестують у себе і власні хобі, це додає їм відчуття гідності. 

 

4.7. Основні проблеми зі станом задоволення культурних потреб 
мешканців Полтави 

Підґрунтям проблем із задоволення культурних потреб мешканців Полтави є 
громадянська компетентність і освітній бекграунд. Усі три форми опитувань 
засвідчили доволі низький рівень усвідомлення полтавцями своїх культурних прав і 

                                                
52 Серед міських комунальних закладів культури є духовий оркестр «Полтава». Також на території 
міста функціонує обласний симфонічний оркестр. Коментар учасника фокус-групи стосувався 
покращення фахових компетенцій музикантів за умови належного фінансування, більш ефективного 
добору учасників наявних оркестрів. 
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громадянських повноважень та важелів впливу на ситуацію. У мешканців міста 
обмежений «словник» понять, пов’язаних зі сферою культури і креативності, а 
отже — недостатня здатність артикулювати свої запити у цій сфері. 

До обов'язків представників місцевого самоврядування, які здійснюють владні 
повноваження, належить роз’яснення членам територіальної громади їх прав у тому 
секторі, що стає об’єктом впливу, зокрема: регулювання, бюджетування, 
облаштування, планування тощо. Це може відбуватися як у формалізований спосіб 
(якщо йдеться про запобігання порушенням, виконання приписів), так і в 
неформальний спосіб, якщо йдеться про широке коло ініціатив, включно з 
розробленням, реалізацією міських програм. 

Істотною складовою розвитку спроможності територіальних громад є 
громадянська освіта. Остання може здійснюватися як через формалізовані предмети 
«громадянська освіта», включені до шкільної програми, так і через середовище 
неформальної освіти. Тут якраз органу місцевого самоврядування може належати 
лідерська роль. Важливо, щоби міський простір ставав простором навчання. 

Вироблення «словника» і «синтаксису» щодо культури, як і розуміння природи та 
проявів цього явища, залежить від базового рівня освіти, який людина зазвичай 
отримує в школі і родині у період формування особистості. Теперішня модель освіти 
не навчає розуміти культуру, отримувати інтелектуальне та естетичне задоволення 
від її проявів. Відтак на виході постає невиробленість смаків і запитів. 

 

4.8. Проблеми сфери культури Полтави 

1. Цілі розвитку у сфері культури (зокрема ті, що зафіксовані у Концепції 
інтегрованого розвитку міста «Полтава 2030», залишаються переважно 
декларативними і не відповідають критеріям SMART. 

2. Культура недостатньо усвідомлена та представлена як актив розвитку громади 
та економіки міста. Розуміння культури залишається переважно на рівні 
дозвілля і розваг, нерідко зводиться до переліку заходів. Це знаходить 
віддзеркалення у тезаурусі, яким послуговуються розробники програмних 
документів муніципалітету щодо культури: застарілим понятійним апаратом, 
який не відповідає реаліям часу. 

3. Бракує масштабних культурних подій і просторів, ініційованих на місцевому 
рівні. 

4. Недостатньо місць і публічних просторів, дизайн яких спонукав би містян для 
конструктивної взаємодії між собою. Відповідно до концепцій, одним із таких 
місць мали би стати бібліотеки. Сьогодні є приклади перетворення філій №4 і 
№9 на багатофункціональні громадські простори. І, на жаль, наявні 
формулювання у розписі міського бюджету на підтримку і розвиток бібліотек 
не сприяють їх трансформації відповідно до викликів часу. 

5. Окремо варто зосередити увагу на тому, що істотно не влаштовує активних 
полтавців. Молоді стурбовані тим, що керівники закладів освіти 
використовують студентів для забезпечення масовості офіційних свят. 
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4.9. Виклики культурної політики Полтави 

1. Світ все глибше занурюється в економіку вражень і подразнення цифрового 
«его». Ця тенденція підтримується розвитком технологій, що збирають, 
генерують та обробляють дані, створюють систему поштовхів до споживання. 
«Его» розширюється десятком акаунтів і тисячами селфі. 

2. Сучасна економіка не може бути не креативною. Оскільки саме креативність, 
як здатність розв’язувати нестандартні проблеми, стає «новою нафтою». 

3. Посилюється роль міст і водночас стає жорсткішою їх конкуренція: за 
людський капітал, частку медійного простору, інвестиції та адміністративний 
ресурс. Інвестори в свою чергу стають прискіпливішими і скупішими. 

4. В Україні триває децентралізація і саме міста, а не державні інституції 
національного рівня, стають «точками зростання» в економіці й суспільних 
практиках. 

5. Усе більше суб’єктності набувають бізнес-спільноти та інші неформальні 
утворення. Чергова зустріч такої спільноти у тому чи іншому місті моментально 
створює довгий і розгалужений цифровий слід, що підсвічує бренд міста. Крім 
того такі події стимулюють до розвитку і вдосконалення місцевих виробників і 
сервісів. 

6. Посилюється фрагментація суспільства, поляризація на основі переконань і 
поглядів тих спільнот, що претендують на домінування. 

7. Один із висновків із такого комплексу обставин може прозвучати 
парадоксально: сучасні міста, в особі органів місцевого самоврядування мають 
не стільки задовольняти культурні потреби мешканців, а скільки розбурхувати 
культурні «апетити» і створювати умови для спільної «кухні», лабораторії 
культурних активностей, ініціатив, історій, сенсів. Делегувати повноваження і 
створювати ситуації, в яких містяни відчуватимуть свою значимість і гідність. 

 

Тож процес розв’язання зафіксованих проблем та викликів варто розпочати з 
мапування культурно-креативних ресурсів, створення Стратегії розвитку культури і 
креативних індустрій, упровадження освітніх програм, розвитку креативного 
середовища. Повний перелік пропозицій наведений у відповідному розділі наприкінці 
аналітичного звіту. 
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5. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 
КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ КУЛЬТУРИ53 

Управління сферою культури 

Культура є невіддільною частиною життєдіяльності суспільства. В Україні 
побудована достатньо розгалужена система закладів культури та мистецтва, кожен 
із яких виконує свою функцію на окремій території. Розвиток культурної галузі в 
Україні відбувається паралельно на державному та місцевому рівнях. Міністерство 
культури та інформаційної політики формує й реалізовує державну політику у сфері 
культури, розробляє галузеві нормативно-правові акти, управляє національними 
закладами культури і мистецтва. 

Одночасно з цим розвиток культурної галузі ведеться і в регіонах, де місцева влада 
створює для цього спеціальну інституцію. Це може бути департамент, управління або 
навіть відділ із питань розвитку культури і мистецтва. Ці установи управляють 
закладами культури, які знаходяться у їх підпорядкуванні. На основі цього 
підпорядкування найчастіше здійснюється і фінансування закладів культури 
бюджетним коштом. 

Більшість закладів культури, які наразі діють в Україні, є бюджетними, вони 
належать громаді і працюють заради задоволення культурних потреб цих громад. 
Проте не заборонена діяльність і приватних установ або закладів із громадського 
сектору. Такі установи підпорядковуються здебільшого тільки своїм керівникам, але 
у своїй діяльності можуть відповідати загальнодержавній політиці з розвитку 
культури. В окремих випадках вони можуть отримувати бюджетні кошти на поодинокі 
проєкти або як плату за послуги, які надають місту чи області. 

 

Фінансування культури 

Кошти на розвиток культури у різних обсягах передбачені у кожному сільському, 
селищному, міському або обласному бюджеті. Згідно з тим, які культурні потреби 
існують у громади, місцева влада має планувати та розподіляти бюджетні кошти на їх 
задоволення. У рамках видатків на культуру можуть фінансувати музеї, бібліотеки, 
зйомки кіно, діяльність зоопарків тощо. 

Видатки на культурну галузь закладені також у Державному бюджеті України. Їх 
головним розпорядником54 є Міністерство культури та інформаційної політики, яке, 
за рахунок виділених йому коштів, підтримує заклади, що йому підпорядковані, 
забезпечує охорону культурної спадщини, розвиває різні напрямки мистецтва тощо. 

Як правило планування видатків і джерело фінансування того чи іншого об'єкта 
залежить від засновника або власника. Наприклад, якщо заклад створено обласною 
радою, то фінансується він з обласного бюджету. 

Обидва рівні влади (державна та місцева) фінансують культуру за однаковими 
правилами, які встановлює українське бюджетне законодавство. В основу підходу 
покладений програмно-цільовий метод фінансування. Тобто кожен рядок бюджету — 
це окрема бюджетна програма, яка має свої цілі, завдання, виконавців, показники 
результативності та кошти. 

                                                
53 Авторка — Олена Дмитренко 
54 Глосарій термінів, які використані в розділі бюджетного аналізу, наведені у Додатку Г 



99 
 

Кожен рядок бюджету — це окрема бюджетна програма 

 

Відповідно, фінансування покликане не утримувати установу, а досягати цілей 
програми. Зазвичай такі бюджетні програми розробляє орган влади, який на цій 
території відповідає за розвиток культури. Для села, міста та області програми 
можуть різнитись. Проте існує загальнодержавний орієнтир із розробки бюджетних 
програм у сфері культури — типовий перелік програм, за якими планується та 
здійснюється фінансування різних активностей у сфері культурного життя. 

Цей перелік закріплений спільним наказом Мінфіну й Мінкульту 2010 року55 
(див. Додаток Д). Такий процес фінансування мав би відбуватися за логікою 
програмно-цільового бюджетування. Проте, на практиці часто така логіка 
фінансування не зберігається. Аби встановити чи фінансується досягнення цілі, чи 
фінансується утримання закладу — необхідно окремо дослідити питання розробки та 
виконання бюджетних програм. 

Під час планування бюджету місцеві органи виконавчої влади закладають 
фінансування тих програм, реалізація яких є актуальною для конкретної території. 
Успішність цих програм вимірюється на основі їх результативних показників. Тобто 
кожна бюджетна програма має свої індикатори (показники), які мають бути 
розподілені на 4 групи: 

 показники затрат, 
 показники продукту, 
 показники якості, 
 показники ефективності. 

Стає можливим вимірювання впливу та змін, які відбуваються у сфері, завдяки 
реалізації кожної конкретної програми. За формування цих показників відповідають 
головні розпорядники бюджетних коштів. У віданні головного розпорядника 
бюджетних коштів може бути багато бюджетних програм, кожна з яких орієнтована 
на окремий напрям діяльності і має свого виконавця. Тобто, коли мова йде про 
бюджет Департаменту культури, то це означає, що на практиці мова йде про суму 
всіх бюджетних програм, які є у його віданні. 

В основі програмно-цільового методу фінансування лежить бюджетна 
класифікація коли доходи, видатки та інші кошти систематизують за різними 
показниками. Ці показники є однаковими для усіх установ та регіонів України — 
класифікація уніфікована. Видатки бюджету структуруються за: 

 програмною, 
 функціональною, 
 економічною класифікаціями. 

Кожна з них демонструє різні аспекти отримання та витрачання коштів, 
використовуються у тому числі для аналізу ефективності бюджетних витрат. У цьому 
дослідженні ми аналізуємо витрати на культурну сферу міста у всіх трьох аспектах. 

                                                
55 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року 
№1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі Культура». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0952-
10#Text. 
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В ідеалі програмна класифікація показує, що саме фінансується за рахунок тих чи 
інших коштів, в якому напрямку мають відбутися зміни. Економічна класифікація 
покаже нам аспект витрачання бюджету культури за характером операцій. Тобто 
дасть відповідь на питання «на що установи планують витратити бюджетні кошти». 

Функціональна класифікація демонструє розподіл видатків за різними сферами 
життя суспільства і відповідно функціями держави. Видатки групуються на видатки 
освіти, культури, економічної діяльності тощо. Ця класифікація відповідає номерам 
бюджетних програм. Тобто останні чотири цифри коду бюджетної програми мають 
свій аналог у функціональній класифікації та відповідають одній із функцій. 

Один орган може виконувати одночасно різні функції. Так Департамент культури 
може виконувати освітню функцію. Наприклад, сприяючи позашкільній освіті у сфері 
культури, Департамент скеровує кошти на підтримку шкіл із естетичного виховання 
дітей. У такому випадку ми бачимо кошти виділені за «програмою освіти» для 
Департаменту культури, молоді та спорту. 

 

Заклади культури 

Згідно з законом «Про культуру», заклади культури можуть утримуватись за кошти: 

 бюджетів (Державного і місцевих); 
 надходжень від господарської діяльності; 
 оплати за роботи, виконані на замовлення; 
 доходи від реалізації продукції майстерень, цехів; 
 грантів, благодійних внесків, пожертв; 
 інших не заборонених законодавством джерел. 

Заклади культури, що фінансуються бюджетним коштом, здійснюють свою 
діяльність на основі фінансових планів (кошторисів), які затверджує головний 
розпорядник коштів (Департамент культури на місцевому рівні). Ці документи 
регламентують на що саме та в рамках якої бюджетної програми заклади витратять 
виділені їм кошти. 

Кошти, які витрачаються на функціонування культурної галузі, надходять до 
закладів із бюджету (загальний фонд бюджету) або як плата за надання послуг, чи за 
рахунок інших власних надходжень установ (спеціальний фонд бюджету). Як 
бюджетна установа, заклад культури має можливість «заробляти» кошти та 
витрачати їх на розвиток свого закладу відповідно до ухваленого плану. 

Законодавство дозволяє таку діяльність із деякими обмеженнями: коштами, які 
заклади отримують від надання платних послуг, вони не можуть розпорядитись 
вільно і самостійно. Такий вид доходу (надання платних послуг згідно з основною 
діяльністю установ) передбачає визначений вид витрат: 

 першочергово — витрати, пов'язані із наданням цих же послуг; 
 в другу чергу — погашення заборгованості із оплати праці, комунальних 

платежів тощо. 
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Послуги, які заклади культури можуть надавати платно, чітко регламентовані. Їх 
перелік визначений окремою Постановою КМУ56, логічним доповненням якої є 
спільний Наказ трьох міністерств57, що визначає порядок формування вартості таких 
послуг. 28 різних видів послуг у сфері культури бюджетні установи мають право 
надавати платно (див. Додаток Е). 

Надалі проаналізуємо особливості фінансування міської та обласної полтавських 
сфер культури з дотриманням наступної структури: 

1. управління культурною сферою, 
2. бюджет галузі культури, 
3. зміни до бюджету, 
4. використання коштів, 
5. комунальні заклади культури. 

 

5.1. Фінансування культурної сфери міста Полтави 

5.1.1 Управління культурною сферою Полтави 

У місті Полтава за розвиток й управління культурною сферою відповідає 
Департамент культури, молоді та спорту Полтавської міської ради58. Він є головним 
розпорядником бюджетних коштів, які спрямовуються на забезпечення 
функціонування культурної галузі міста. Департамент опікується питаннями 
фінансування, зміцнення матеріально-технічного оснащення галузі, капітальних 
вкладень. Джерелом наповнення бюджету Департаменту, згідно з його 
Положенням59, є кошти міського бюджету, а також інші не заборонені 
законодавством джерела. 

У розпорядженні Департаменту станом на 2020 рік є 27 бюджетних програм із 
фінансування галузі культури, туризму та молодіжної політики. Їхня загальна вартість, 
що дорівнює бюджету Департаменту, запланована станом на початок року у сумі 
275,2 млн грн — 8,9% загального обсягу видатків міського бюджету. 

27 бюджетних програм: 
культура 
туризм 

молодіжна політика 

 

Департамент є новоствореним: він поєднує в собі Управління культури та 
Управління молоді і спорту, які до 2020 року функціонували як окремі органи. Тож 

                                                
56 Постанова Кабінету міністрів України від 12.12.2011 року № 1271 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF#Text. 
57 Наказ Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку 
визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та 
комунальній формі власності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15#Text. 
58 Методологія бюджетного аналізу зафіксована в Додатку А 
59 Полтавська міська рада — Положення про Департамент культури, молоді та спорту Додаток до 
рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від «20» 
грудня 2019 року. URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/documents/.  
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Управління культури тепер існує у складі Департаменту і має у підпорядкуванні два 
відділи, які відповідають за різні напрямки організації духовного життя полтавців: 

1. відділ туризму та культурної спадщини, 
2. відділ культурно-мистецької роботи. 

До функцій Управління культури належать:  

 розробка пропозицій щодо реалізації на території міста політики держави у 
сфері культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини, 
комплексних та цільових програм, координація їх виконання; 

 розробка проєктів міських програм розвитку культури та мистецтва, туризму, 
охорони культурної спадщини, партнерських відносин; 

 створення умов для розвитку всіх видів мистецтва, самодіяльної народної 
творчості; 

 координація концертної діяльності художніх колективів і окремих виконавців, 
проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, художніх виставок, туристських 
екскурсій; 

 облік пам’яток національного, місцевого значення, щойно виявлених об’єктів 
культурної спадщини, використання і популяризація пам’яток історії, 
матеріальної та духовної культури; 

 створення умов для розвитку культури, мистецтва, сприяння відродженню 
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій 
населення, художніх промислів і ремесел; 

 підготовка та подання працівників культури і мистецтва, туристичної галузі на 
представлення до державних нагород, застосування форм морального та 
матеріального заохочення працівників; 

 збереження виявлених пам'яток історії та культури; 
 сприяння зміцненню відносин з територіальними громадами міст-побратимів 

Полтави; 
 турбота про працівників сфери культури, робота із громадськістю та 

неурядовими організаціями, забезпечення медійного супроводу галузі тощо.60 

 

5.1.2 Бюджет культурної галузі Полтави 

У 2019 та 2020 роках видатки на культуру спрямовувались від різних 
розпорядників (у 2019 — від Управління культури, у 2020 — від об'єднаного 
Департаменту). Для репрезентативного порівняння видатків на культурну сферу між 
2020 роком і 2019 роком ми використали суму бюджетів двох управлінь (культури й 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту). На початку 2019 року на аналогічні 
потреби культури, молоді та спорту планували виділити 212,1 млн грн, що становило 
6,4% від усіх бюджетних видатків. 

Культура, молодь і спорт: 
2019, початковий план — 212,1 млн грн — 6,4% 
2020, початковий план — 275,2 млн грн — 8,9% 

 

                                                
60 Полтавська міська рада — Положення про Управління культури Департаменту культури, молоді та 
спорту Полтавської міської ради. Додаток до рішення тридцятої сесії Полтавської міської ради сьомого 
скликання від «28» лютого 2020 року. URL: http://www.rada-poltava.gov.ua/documents/. 
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Далі ми збережемо обраний підхід. Усі фінансові значення 2019 і 2020 року є 
плановими станом на початок відповідного року61. Детально розглянули витрати 
на культуру 2020 року у розрізі функціональної класифікації видатків у загальній 
структурі видатків бюджету. 

 

Рисунок 5.1. Плановий розподіл видатків міського бюджету 2020 

 
Частка фінансування сфери культури відносно всього бюджету міста у 2019 році 

склала 2%, у 2020 (за початковим планом) — 2,8%62. Порівняли цей показник із 
часткою фінансування культурної галузі кількох інших обласних центрів у 2020 році. 
У Сумах фінансування культурної галузі — на рівні 1,2% від бюджету. У Черкасах цей 
показник склав 1,5%. Обидва міста є наближеними до Полтави за кількістю 
населення та інфраструктурою. Розглянемо детально структуру бюджету 
полтавського Департаменту у розрізі кодів функціональної класифікації. 

Таблиця 5.1. Плановий бюджет Департаменту культури, молоді і спорту 2020 року 
у розрізі кодів функціональної класифікації 

Функція Затверджені кошти, млн грн 

Державне управління 10,4 

Освіта 75,3 

Соціальний захист і соціальне забезпечення 25,9  

Культура і мистецтво 86,3 

Фізична культура і спорт 77,1  

Економічна діяльність 0,1  

Усього 275,1 

                                                
61 Винятком є пункти «Зміни до бюджету» підрозділів 5.1 і 5.2. У них наведені нові значення, які 
демонструють зміни до бюджетів (спричинені COVID-19) протягом першого півріччя 2020 року. 
У таблиці 5.2 також нові значення — станом на червень 2020 року. 
62 Виключно бюджетні програми, які виконує Департамент/Управління культури та які за 
функціональною класифікацією відносяться до культури. 



104 
 

Левова частка (59%) коштів розпорядника передбачається на фінансування 
активностей двох його профілів — культури та спорту. Більше чверті коштів (27%) 
розподілено на освіту. Під цим кодом реалізується одна бюджетна програма, 
завдання якої забезпечити полтавцям можливість навчатися у спеціалізованих 
мистецьких школах. 

У рамках економічної діяльності (0,1 млн грн) Департамент фінансує у 2020 році три 
програми із будівництва, одна з яких передбачає реставрацію двох полтавських 
об'єктів культури: 

 заповідника «Поле Полтавської битви», 
 Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди. 

Державне управління — діяльність безпосередньо Департаменту, забезпечення 
керівництва галузі культури та адміністративні витрати на цю діяльність. Для 
отримання більш точних результатів дослідження ми відібрали і розглянули видатки 
Департаменту за функцією «культура і мистецтво», затверджених станом на червень 
2020 року. Таких бюджетних програм у Департаменту протягом останніх двох років 
однакова кількість — 6 щорічно. 

Таблиця 5.2. Видатки культурної галузі 

Напрям 
2019 рік план на 2020 рік 

вартість, 
млн грн 

% бюджету 
Управлінь* 

вартість, 
млн грн 

% фін-ня 
Департаменту* 

Концертна та циркова діяльність 3,8 2% 4,3 2% 
Бібліотеки 23,6 11% 16,9 6% 
Музеї і виставки 13,8 7% 18,6 7% 
Забезпечення діяльності 
заповідників 

5,3 3% 6,7 2% 

Палаци та клубні заклади 12,9 6% 16,6 6% 
Інші заклади культури і мистецтва 15,5 7% 20,4 7% 

Усього 75,0 35% 83,5 30% 
Програми, відібрані для аналізу, які за функціональною класифікацією не належать 
до культури ↓ 
Інша діяльність у сфері 
державного управління 

0,006 0% 0,05 0,02% 

Будівництво установ та закладів 
культури 

0,5 0,2% 0,03 0,01% 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері  

3,9 2% 10,5 4% 

Надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання 

66,3 31% 75,3 27% 

Усього** 145,8 69% 169,4 62% 
* Для порівняння взяли бюджет Департаменту культури, молоді та спорту у 2020 році та суму бюджетів 
Управління культури та Управління у справах сім'ї, молоді та спорту у 2019 році. 

** Усього за наростаючим підсумком. Підсумковий відсоток розрахували від загального обсягу 
бюджету Департаменту/двох Управлінь. 
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Аналізуючи дані про видатки головного розпорядника у сфері культури Полтави, 
встановили, що найбільше коштів спрямовується на завдання з організації мистецької 
освіти. Ця програма направлена на надання початкової спеціалізованої освіти у 
художніх, музичних і хореографічних школах. На завдання програми місто витрачає 
в середньому 29,4% коштів головного розпорядника у сфері культури. На розвиток 
музеїв, заповідників, творчих колективів, бібліотек, палаців i будинків культури тощо 
в загальному припадає 32,9% коштів Департаменту. 

Відмітили також, що після об'єднання у 2019 році Управління культури з 
Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту їх апаратні програми не зазнали змін. 
Тобто у бюджет 2020 року перейшли обидві програми, видатки яких передбачають 
фінансування керівництва та управління галуззю. Натомість функції керівного органу 
перейшли до об'єднаного Департаменту. 

Цікавим є той факт, що частка фінансування безпосередньо сфери культури в 
загальному об'ємі фінансування Департаменту у 2020 році зменшилась. Натомість в 
абсолютних значеннях сума грошей зросла: 75 млн грн — у 2019 році проти 
83 млн грн, запланованих у 2020 році. Відповідно для більшості статей видатків їх 
частка у бюджеті залишилась майже на рівні минулорічної, хоча й обсяг грошей зріс. 
Це результат порівняння планових показників фінансування галузі відповідно до 
рішень про бюджет міста, які діяли на початок кожного з років. 

 

5.1.3. Зміни до бюджету культурної сфери Полтави у 2020 році 

У 2020 році через спалах епідемії коронавірусної інфекції на початку року виникла 
необхідність переглядати Державний і місцеві бюджети. Перепланування витрат 
торкнулося різних сфер життєдіяльності суспільства та відповідно багатьох 
бюджетних програм. Для більшості з них фінансування зменшили, деякі програми 
навпаки отримали більше коштів. 

У цьому контексті на національному рівні відбулися дискусії щодо фінансування 
культурної галузі, адже обсяг коштів, який у неї планували забрати, був непідйомний 
для сфери. Урізання могло паралізувати розвиток культури та мистецтва в країні. 
У квітні 2020 року ВРУ проголосувала за Закон «Про внесення змін до Державного 
бюджету України на 2020 рік». Тим самим скоротила видатки на МКІП майже 
вполовину. 

Із 15 410,9 млн грн (передбачених Міністерству Законом в редакції від 
19 листопада 2019 року) у квітні депутати залишили 8 162,6 млн грн. Із 30 бюджетних 
програм, де головним розпорядником бюджетних коштів є МКІП, скорочення витрат 
не зазнала лише одна — Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами 
фахової передвищої та вищої освіти. 

Переглядали також і бюджети місцевого рівня. Бюджет міста Полтава не став 
винятком. Його теж коригували, в тому числі зміни вносились до бюджетних програм, 
які діють у сфері культури. Проте не для всіх програм у сфері культури зменшення 
фінансування було спричинене наслідками пандемії. Наприклад, для бібліотечної 
мережі міста менше коштів, ніж виділили минулоріч, передбачили ще у 
грудні 2019 року у рішенні про місцевий бюджет. 
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Протягом першого півріччя депутати приймали 5 рішень про внесення змін до 
міського бюджету Полтави: у лютому, двічі в березні, потім в квітні і червні. Усі зміни, 
крім квітневих, торкнулись і фінансування сфери культури. Розглянемо динаміку змін 
фінансування культури у 2020 році. 

 

Рисунок 5.2. Зміни у фінансуванні міської сфери культури 
протягом І-го півріччя 2020 рік (тис. грн) 

 

При цьому не було скорочено фінансування програм, пов'язаних з управлінням 
галуззю. Решту бюджетних програм урізали щонайменше 2 рази. Найбільша кількість 
таких змін прийшлась на червень, коли фінансування шести програм, які діють у 
сфері культури, загалом зменшили на 1,3 млн грн. За підсумками півріччя найбільше 
коштів втратила програма «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури 
і мистецтва». 
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Зміни у запланованому на 2020 рік фінансуванні міських бюджетних 
програм культури 
1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, ОТГ: додаткові 175 тис. грн (+2% від першопочаткової 
вартості програми). 

2. Інша діяльність у сфері державного управління: жодних змін. 
3. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 

ансамблів, концертних та циркових організацій: зменшено на 300 тис. грн 
(-7% від першопочаткової вартості програми). 

4. Забезпечення діяльності бібліотек: зменшено на 220 тис. грн 
(-1% від першопочаткової вартості програми). 

5. Забезпечення діяльності музеїв i виставок: зменшено на 225 тис. грн 
(-1% від першопочаткової вартості програми). 

6. Забезпечення діяльності заповідників: зменшено на 190 тис. грн 
(-3% від першопочаткової вартості програми). 

7. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів: зменшено на 515 тис. грн 
(-3% від першопочаткової вартості програми). 

8. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва: 
зменшено на 1,3 млн грн (-6% від першопочаткової вартості програми). 

 

Такі зміни відбулись через непередбачувані обставини — епідемію та карантин. 
Враховуючи карантинні обмеження, зменшились не лише можливості фінансування 
культури, але також і потреба, оскільки багато публічних заходів довелось відмітини. 

 

5.1.4. Використання коштів полтавського міського бюджету 

Поточне дослідження тривало посеред 2020 року. До кінця року фінансування 
культури може зазнати подальших змін. Тому проаналізували виконання фінансових 
показників на прикладі 2019 року. Відповідно до звітів про виконання паспортів 
бюджетних програм у 2019 році на культуру витратили 147,9 млн грн. Ця сума 
перевищує вартість запланованого фінансування на 1,5%. Розглянемо рівень 
фінансування у розрізі програм. 
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Таблиця 5.3. Виконання плану з фінансування культури у 2019 році 

Назва програми 
Затверджено 

коштів, 
млн грн 

Касові 
видатки, 
млн грн 

Частка 
виконання 

Інша діяльність у сфері державного 
управління 

0,006 0,005  86% 

Будівництво установ та закладів культури 0,5 0,5 97% 

Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 

15,5 14,8 96% 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів 

12,9 13,1 101% 

Забезпечення діяльності заповідників 5,3 5,7 107% 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок 13,8 14,6 105% 

Забезпечення діяльності бібліотек 23,6 22,9 97% 

Фінансова підтримка філармоній, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних 
та циркових організацій 

3,8 3,8 100% 

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, ОТГ 

3,9 3,9 100% 

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими) 

66,3 68,6 103% 

Усього 145,6 147,9 101,5% 

 

Програми, де було найбільше перевиконання: забезпечення діяльності музеїв і 
виставок, заповідників та надання мистецької освіти. За загальним фондом витрати 
за цими програмами менші або відповідають затвердженим, а за спеціальним фондом 
в усіх трьох випадках — більші. Така ситуація могла виникнути у т.ч. в результаті 
збільшення власних доходів установ, які йдуть у спеціальний фонд. 

Інший вимір аналізу фінансування культурної сфери міста — це співставлення 
планових та фактичних витрат у розрізі цільових програм культури. Цільові програми, 
затверджені на місцевому рівні, закріплюють реалізацію комплексних ініціатив у 
галузі. Такі програми зазвичай об'єднують зусилля багатьох виконавців та 
розраховані на кілька років. Декілька цільових програм, прийнятих у сфері культури, 
свідчать про намір керівництва міста розвивати галузь. 

Державна цільова програма — план заходів у конкретній сфері 
життєдіяльності, наприклад, культурі, який приймається на національному рівні 
і фінансується з Державного бюджету. 
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У Полтаві діє чотири програми у сфері культури: охорони культурної спадщини і 
збереження історичного середовища, розвитку зв'язків з містами країн світу, 
Полтава туристична, розвитку культури та мистецтва. Кожна із них розрахована на 
індивідуальний термін реалізації. Зазвичай це залежить від цілей, які закладені в 
основу програми, та вартості запланованих активностей (спроможності 
профінансувати їх протягом бюджетного року/років). 

За підсумками 2019 року, згідно інформації наданої Департаментом, на реалізацію 
цільових програм у сфері культури за рік витратили 134,9 млн грн із міського 
бюджету63. За трьома програмами розпорядником коштів було управління культури. 
Кошти для виконання заходів усіх чотирьох цільових програм заклали у одну 
бюджетну програму: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва. Наводимо результати аналізу зв'язку між цільовими й бюджетними 
програмами. 

 

Рисунок 5.3. Зв'язок цільових і бюджетних програм 

 

Водночас заходи найдорожчої програми — розвитку культури і мистецтва — 
закладені в чотирьох різних бюджетних програмах, а коштами, окрім управління, 
розпоряджаються ще сім закладів культури. Над її реалізацією працюють: парк 
«Перемога», Палац дозвілля, оркестр «Полтава», МБК, заповідник «Поле Полтавської 
битви», мала академія мистецтв та бібліотечна система. Тож розглянемо фінансове 
виконання окреслених цільових програм у 2019 році. 

  

                                                
63 Для порівняння загальна вартість цих програм у 2020 році становить 244,5 млн грн. 
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Таблиця 5.4. Фінансове виконання цільових програм культури, 2019 рік 

Програма 
Фінансування, млн грн 

Прогнозоване Затверджене Витрачене 

Охорона культурної спадщини 0,3 0,3 0,3 

Зв'язків з містами країн світу 0,9 0,9 0,9 

Полтава туристична 0,2 0,2 0,2 

Розвитку культури і мистецтва 133,4 133,4 131,2 

Усього 134,8 134,8 132,7 

 

В цілому у 2019 році фінансування цільових програм становило 98,3% від плану. 
Касові видатки були меншими за затверджені у двох випадках: програма розвитку 
культури і мистецтва (невиконання на 2,2 млн грн) та зв'язків з містами країн світу 
(невиконання на 19 тис. грн). Виконання фінансування за бюджетними програмами 
Управління в середньому має вищий показник, а саме 99,2%. 

 

5.1.5. Комунальні заклади культури міста 

Розглянемо детально доходи та видатки установ культури міста. Згідно з 
довідником підпорядкованих Департаменту культури, молоді та спорту організацій, 
до сфери його управління входить 35 закладів (у Додатку Ж ми детально розглянули 
статус усіх 35 установ). Проте не всі вони розташовані на території міста Полтава. 
Для дослідження ми відібрали 15 установ, які розташовані саме в Полтаві. 

У місті функціонує централізована бібліотечна система, яка складається із 
центральної міської бібліотеки та її філій. Усі 17 бібліотек, які потрапили до нашого 
дослідження, є однією установою. Щодо закладів, які відібрали для дослідження, то 
їхня ієрархічна структура виглядає наступним чином. 

Ієрархічна структура комунальної сфери культури 

1. Департамент культури, молоді та спорту — головний розпорядник 
бюджетних коштів. Він планує діяльність усіх підпорядкованих установ, 
затверджує їх кошториси, розробляє бюджетні програми, визначає їх 
відповідальних виконавців та все це контролює. У місті Полтава саме 
Департамент є відповідальним виконавцем всіх бюджетних програм, які 
затверджені у сфері культури. Він самостійно координує реалізацію всіх 
програм. 

2. Мала академія мистецтв, Центральна бібліотечна система, міський Будинок 
культури та заповідник «Поле Полтавської битви» мають статус 
розпорядників бюджетних коштів згідно Єдиного реєстру розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів станом на 18.08.2020 року. Ці установи є 
виконавцями бюджетних програм у сфері культури та самостійно ведуть 
свою господарсько-фінансову діяльність. Водночас жоден із них не виступає 
відповідальним виконавцем бюджетної програми, тобто не виконує ніяких 
менеджерських функцій у своїй галузі. 
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Ієрархічна структура комунальної сфери культури 

1. Художній музей (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка; літературно-
меморіальні музеї І.П. Котляревського, В.Г. Короленка, Панаса Мирного, а 
також дитяча художня школа, дитяча музична школа №1 ім. П.І. Майбороди, 
дитяча музична школа № 2 ім. В.П. Шаповаленка, дитяча музична школа № 3 
ім. Б. Гмирі до розпорядників коштів не відносяться. Ці заклади є окремими 
юридичними особами, проте їх фінансово-господарську діяльність 
проводить Централізована бухгалтерія — структурна частина Департаменту 
культури, молоді та спорту. Такий перерозподіл функцій всередині галузі 
покликаний оптимізувати адміністративні витрати. Ці установи мають зведені 
кошториси, складені за бюджетними програмами 1014040 «Діяльність музеїв 
і виставок» та 1011100 «Надання освіти мистецькими школами». Згадані 
школи та музеї не виступають окремими гравцями у системі публічних 
закупівель та не здійснюють від власного імені проплат. 

2. Парк «Перемога», Палац дозвілля та оркестр «Полтава» — одержувачі 
бюджетних коштів. Два з них (Палац дозвілля та оркестр «Полтава») — 
комунальні підприємства, вони не є бюджетними установами, тож не можуть 
бути розпорядниками бюджетних коштів. Департамент уповноважує ці 
організації на виконання завдань, передбачених бюджетними програмами. 
Саме ця діяльність і фінансується бюджетними коштами. 

 

Дещо інші особливості діяльності у об’єктів культури, які є комунальними 
підприємствами, а не бюджетними установами. Для цих установ природним є 
отримання прибутку від своєї діяльності. Частина отриманих коштів відходить на те, 
аби сплатити податки та збори до місцевого і Державного бюджетів. 

У Полтаві серед досліджуваних закладів комунальними підприємствами є два: 
Палац дозвілля та оркестр «Полтава». Ці установи можуть не лише самостійно 
заробляти, але також отримувати допомогу від місцевої влади у вигляді податкових 
пільг чи субсидій. Функціонування Палацу дозвілля та оркестру у вигляді підприємств 
має свої переваги: більше повноважень в управлінні у директора, можливість 
оперативніше та вільніше розпоряджатись коштами, краще мотивувати 
персонал тощо. 

Нижче розглянемо як виглядають витрати бюджетних коштів для усіх комунальних 
об'єктів культури міста. Водночас два згадані підприємства розглянемо окремо, 
оскільки їх фінансове планування відрізняється від решти. У цьому випадку 
деталізацію фінансування об'єктів культури міста розглядаємо з позиції розподілу 
видатків за кодами економічної класифікації (далі — КЕКВ) у 2020 році. У цьому розрізі 
за структурою видатків можна побачити для оплати чого саме заклади використали 
виділені їм кошти. У структурі видатків витрати закладів пропонується розділити на 
два види: 

 поточні видатки (кошти, за рахунок яких утримується функціонування установ); 
 капітальні видатки (кошти, які є довгостроковою «інвестицією» у майбутнє 

закладів). 
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Обидва види видатків надалі часто фігуруватимуть у таблицях. Їхні комірки 
позначені сірим кольором заливки. Додатково розглянемо і поточні, і капітальні 
витрати у більш розгорнутому вигляді — за їхніми типами (змінюється 2-га цифра 
коду КЕКВ). Видатки в таблицях визначені на основі кошторисів установ, складених 
на 2020 рік. 

Таблиця 5.5. Структура видатків міських закладів культури, 2020 рік 

КЕКВ Напрямок Вартість, млн грн Частка, % 

2000 Поточні видатки 144,2 95 

2100 
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 

103,7 68 

2200 Використання товарів і послуг 25,1 17 

2600 Поточні трансферти* 15,3 10 

2800 Інші поточні видатки 0,013  0,01 

3000 Капітальні видатки 7,4  5 

3100 Придбання основного капіталу 6,4 4 

3200 Капітальні трансферти** 0,9 1 
* Поточні трансферти — кошти, які міська влада направляє на підтримку діяльності комунальних 
підприємств у сфері культури.  

** Капітальні трансферти — цільова нерегулярна безповоротна фінансова допомога закладам за 
рахунок бюджету. 

 

Полтавські міські заклади культури переважну більшість коштів (95%) витрачають 
на своє утримання. Здебільшого це захищені статті видатків. Саме тому під час 
перерозподілу коштів, який ми описували вище, полтавська культура зберегла своє 
фінансування. Розглянемо фінансування культури у розрізі бюджетних програм та 
закладів культури, які отримують в їхніх межах кошти. 

Далі бюджетні програми наводяться у вигляді семизначного коду та назви, 
наприклад: 

10 1 1100 — Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Перші дві цифри «10» означають головного розпорядника бюджетних коштів, 
тобто орган з питань культури в нашому випадку. 

Третя цифра «1» показує, що відповідальним виконавцем бюджетної програми є 
головний розпорядник бюджетних коштів. 

Останні чотири цифри «1100» — унікальний номер бюджетної програми, який 
відповідає її назві (Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами). 
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1011100 — Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

У рамках цієї бюджетної програми фінансується школа «Мала академія мистецтв» 
ім. Р. Кириченко та 4 школи естетичного виховання: 3 музичні та 1 художня. Мала 
академія мистецтв веде свою фінансову та господарську діяльність самостійно. Для 
решти закладів обслуговування здійснює централізована бухгалтерія Департаменту. 
Спершу наведемо основні фінансові показники школи мистецтв ім. Р. Кириченко. 

Видатки / доходи на рік — 25,7 млн грн. 
Доходи від платних послуг — 2,4 млн грн. 

Таблиця 5.6. Структура видатків школи мистецтв ім. Р. Кириченко за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 99 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 92 

2200 Використання товарів і послуг 7 

2800 Інші поточні видатки 0,01 

3000 Капітальні видатки 0,8 

3100 Придбання основного капіталу 0,8 

 
Для решти чотирьох закладів естетичного виховання характерне більші сукупні 

видатки, але менші заплановані доходи від платних послуг. 

Видатки / доходи на рік — 49,6 млн грн. 
Доходи від платних послуг — 2,1 млн грн. 

Таблиця 5.7. Структура видатків художньої та трьох музичних дитячих 
шкіл за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 97 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 91 

2200 Використання товарів і послуг 6 

2800 Інші поточні видатки 0,01 

3000 Капітальні видатки 3 

3100 Придбання основного капіталу 3 

 
Основні результативні показники для 5 закладів. 

Таблиця 5.8. Основні результативні показники міської школи мистецтв 
ім. Р. Кириченко, художньої та трьох музичних дитячих шкіл 

Показник Значення 

продукту 14 заходів 3 279 учнів 

ефективності 
27 143 грн 

середні витрати на захід 
22 458 грн 

середні витрати на учня 

якості 
+ 6,5% 

збільшення плати за навчання 
+ 4,8% 

збільшення кількості учнів  
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1014020 — Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових організацій 

Із цієї бюджетної програми фінансування отримує КП оркестр «Полтава». 

Видатки / доходи на рік — 4,6 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0. 

Таблиця 5.9. Структура видатків оркестру «Полтава» за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 96 

2600 Поточні трансферти 96 

3000 Капітальні видатки 4 

3200 Капітальні трансферти 4 

 

Основні результативні показники діяльності. 

Таблиця 5.10. Основні результативні показники оркестру «Полтава» 

Показник Значення 

продукту 8 концертів 35 заходів 

ефективності 
123,3 тис. грн  

середні витрати на захід 
71%  

середня завантаженість залів  

якості +31% збільшення кількості концертів 

 

1014030 — Забезпечення діяльності бібліотек 

У рамках цієї бюджетної програми фінансується міська централізована бібліотечна 
система, яка складається із 16 філій та центральної бібліотеки. 

Видатки / доходи на рік — 17,2 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,08 млн грн. 

Таблиця 5.11. Структура видатків централізованої бібліотечної системи за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 83 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 63 

2200 Використання товарів і послуг 20 

3000 Капітальні видатки 17 

3100 Придбання основного капіталу 17 

 

Далі наводимо основні результативні показники. 
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Таблиця 5.12. Основні результативні показники централізованої бібліотечної 
системи 

Показник Значення 

продукту 50 500 читачів  65 заходів  580 100 книг  

ефективності 
336 грн 

витрати на читача  
2 000 грн 

витрати на захід  
33 грн 

середні витрати на книгу  

якості 
111% 

збільшення 
книговидач  

—  
99% 

поповнення 
бібліотечного фонду 

 

1014040 — Забезпечення діяльності музеїв і виставок  

У рамках бюджетної програми фінансується 4 музеї: художній (галерея мистецтв) 
ім. М. Ярошенка та літературно-меморіальні музеї І. П. Котляревського, 
В. Г. Короленка, Панаса Мирного. У них спільний кошторис, а їхніми фінансами керує 
централізована бухгалтерія Департаменту. 

Видатки / доходи на рік — 18,8 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,7 млн грн. 

Таблиця 5.13. Структура видатків міських музеїв за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 94% 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 55% 

2200 Використання товарів і послуг 39% 

2800 Інші поточні видатки 0,02% 

3000 Капітальні видатки 6% 

3100 Придбання основного капіталу 6% 

 

Основні результативні показники діяльності (середні для чотирьох установ). 

Таблиця 5.14. Середні результативні показники міських музеїв 

Показник Значення 

продукту 76 250 відвідувачів 44 930 реалізованих квитків 

ефективності 
253 грн 

середні витрати на відвідувача 
15 грн 

середня вартість квитка 

якості 
0%  

збільшення відвідувачів 

15%  
експонатів, що виставляються 

від загальної кількості 
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1014050 — Забезпечення діяльності заповідників 

У рамках бюджетної програми фінансується лише Державний історико-культурний 
заповідник «Поле Полтавської битви». 

Видатки / доходи на рік — 6,9 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,6 млн грн. 

Таблиця 5.15. Структура видатків заповідника «Поле Полтавської битви» за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 98 

2100 
Оплата праці і нарахування на заробітну 
плату 

62 

2200 Використання товарів і послуг 36 

2800 Інші поточні видатки 0,01 

3000 Капітальні видатки 2 

3100 Придбання основного капіталу 2 

 
Основні результативні показники. 

Таблиця 5.16. Основні результативні показники заповідника «Поле 
Полтавської битви» 

Показник Значення 

продукту 25 750 відвідувачів 20 заходів 

ефективності 
29 грн  

середня вартість квитка 
284 грн  

середні витрати на відвідувача  

якості 
-30,4%  

зменшення відвідувачів 

14,4%  
експонатів, які виставляються 

від їх загальної кількості 

 
1014060 — Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів 

У межах програми фінансують Полтавський міський Будинок культури. 

Видатки / доходи на рік — 17,1 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,9 млн грн. 

Таблиця 5.17. Структура видатків міського Будинку культури за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 97 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 57 

2200 Використання товарів і послуг 40 

2800 Інші поточні видатки 0,02 

3000 Капітальні видатки 3 

3100 Придбання основного капіталу 3 
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Основні результативні показники діяльності нижче. 

Таблиця 5.18. Основні результативні показники міського Будинку культури 

Показник Значення 

продукту 
110 000  

відвідувачів 
4 500  

реалізованих квитків 
270  

заходів 

ефективності 
159 грн  

середні витрати на 
відвідувача 

20 грн  
вартість квитка 

64 743 грн  
вартість заходу 

якості 0% збільшення відвідувачів 

 

1014081 — Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 

У рамках бюджетної програми кошти отримують три об'єкти культури: парк 
«Перемога», Палац дозвілля та Централізована бухгалтерія Департаменту. Спершу 
наводимо фінансові показники парку «Перемога». 

Видатки / доходи на рік — 4,3 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0. 

Таблиця 5.19. Структура видатків парку «Перемога» за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 100 

2600 Поточні трансферти 100 

 

Планове фінансування КП «Палац дозвілля» більше у 1,7 разів. 

Видатки / доходи на рік — 7,4 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0. 

Таблиця 5.20. Структура видатків Палацу дозвілля за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 90 

2600 Поточні трансферти 90 

3000 Капітальні видатки 10 

3200 Капітальні трансферти 10 

 

До трансфертів потрапляють кошти, які міська рада направляє на підтримку 
діяльності комунальних підприємств у сфері культури. Основні результативні 
показники програми розраховані як середнє по трьом закладам. 
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Таблиця 5.21. Основні результативні показники парку «Перемога», Палацу дозвілля 
та Централізованої бухгалтерії 

Показник Значення 

продукту 327 заходів 

ефективності 25, 7 тис грн витрат на захід 

якості 0% динаміка збільшення кількості заходів 

 

Бюджетні установи культури найбільше коштів витрачають на оплату праці 
працівників. На це відходить майже 70% всіх коштів закладів культури. 10% усіх 
видатків міста спрямовується на фінансову допомогу двом підприємствам: Палацу 
дозвілля та оркестру «Полтава». 

Водночас ці підприємства мали б заробляти кошти своєю діяльністю, на відміну від 
закладів культури. Вони не просто можуть надавати платні послуги, а вся їх діяльність 
направлена на отримання прибутку. Ці підприємства планують свою фінансову 
діяльність не на основі кошторису, а на основі складеного фінансового плану. 

Вище ми розглянули взаємовідносини об'єктів культури міста із бюджетними 
коштами. Тепер розглянемо загальні фінансові показники для комунальних 
підприємств культури. 

Таблиця 5.22. Фінансові показники комунальних підприємств культури 2020 року 

Підприємство 

Фінансові показники, тис. грн 

Чистий 
дохід  

Інші операційні 
доходи 

Собівартість 
послуг 

Чистий фін. 
результат 

Палац дозвілля 1 854,9 3 914,1 3 841,2 49,1 

Оркестр «Полтава» 113,0 3 574,0 3 033,5 1,4 

 

До інших операційних доходів відносять кошти, які установа отримує від 
неосновного виду діяльності: відсотки по депозитах, доходи від оренди тощо. До цієї 
ж категорії належать одержані гранти і субсидії. Ця категорія також включає 
трансферти з міського бюджету. Собівартість послуг, які надають комунальні 
підприємства міста, значно перевищує рівень їх доходів. Чистий фінансовий 
результат закладів залишається позитивним лише завдяки тому, що інші операційні 
доходи (левова частина яких — бюджетні кошти) врівноважують собівартість роботи 
закладів, податки і збори, які установи мають сплачувати в бюджет. 

Де-факто місцева влада фінансує діяльність підприємств культури міста. З одного 
боку такі заклади як Палац дозвілля або оркестр «Полтава» є суспільно важливими 
складовими громади і підтримувати їх доцільно. З іншого — організаційно-правова 
форма «підприємства» надає широкі можливості для заробітку на власній діяльності, 
проте основним джерелом їх підтримки залишається бюджет. Рентабельність 
підприємств культурної галузі потребує ревізії та удосконалення. У контексті чого 
також актуалізується дослідження ціноутворення у закладах культури. 
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Узагальнюючи фінансові та результативні показники діяльності комунальних 
закладів культури міста, виокремили кілька спільних тенденцій: 

1. Левова частина видатків — видатки споживання. Тобто коштів на розвиток 
галузі залишається вкрай мало, близько 90% бюджетів йде на підтримку 
наявної інфраструктури та збереження кадрів. 

2. Результативні показники бюджетних програм не завжди відображають 
реальну ефективність та якість роботи закладів. Для більшості установ на 
2020 рік не очікується приросту відвідувачів, концертів чи екскурсій. До того ж, 
тут ми розглядали результативні показники, визначені у першопочаткових 
бюджетних програмах (на початок 2020 року). Після майже піврічних 
карантинних обмежень, скоріш за все, реальні показники результативності 
будуть нижчі за визначені. Для закладів, які отримують кошти від реалізації 
квитків на свої заходи, показники результативності свідчать про 
нерентабельність. Середні витрати на одного відвідувача зазвичай в рази 
перевищують вартість вхідного квитка. 

3. Для кожної установи у сфері культури характерним результативним 
показником є кількість проведених заходів. При цьому вартість проведення 
одного такого заходу варіюється від 2 тис. грн до 120 тис. грн. Загальна 
кількість заходів культури в місті на рік перевищує 700. Тобто, у Полтаві 
проходить в середньому 2 заходи на день протягом усього року. Проте, згідно 
результатів опитування полтавців, низький рівень організації заходів та 
незручний час їх проведення для 52% містян стають перепоною у тому аби 
долучитись до культурних заходів міста.  

 

5.2. Фінансування культурної сфери Полтавської області 

5.2.1 Управління обласною культурною сферою 

У Полтавській області основним органом управління у сфері культури є 
Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації. 
Департамент у своєму складі містить два управління: 

1. Управління розвитку туризму, музейної справи та охорони культурної 
спадщини; 

2. Управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування. 

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної 
політики у сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, 
ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, 
кінематографії, культурно-мистецької освіти, міжнаціональних відносин, релігії та 
захисту прав національних меншин, курортно-рекреаційної сфери і туризму на 
території області. Департамент діє на основі Положення, яке встановлює сферу його 
повноважень, завдання та функції64. 

Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем для програм, які ми відібрали для аналізу. Досліджуючи галузь культури 
області, скористалися тим же підходом, що й під час дослідження культурної сфери 

                                                
64 Полтавська обласна державна адміністрація — Положення про Департамент культури затверджене 
Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації 24.01.2018. URL: 
http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/64-2018.pdf. 
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міста. Основну увагу під час аналізу приділили бюджетним програмам, які 
безпосередньо стосуються розвитку культурної галузі. Проте під час розрахунку 
загальних фінансових показників врахували також програми, які стосуються 
будівництва закладів культури. 

 

5.2.2 Обласний бюджет культурної галузі 

Розглянемо розподіл видатків культури, запланованих у 2020 році, у розрізі 
функціональної класифікації. 

Таблиця 5.23. Бюджет Департаменту культури та туризму у розрізі кодів 
функціональної класифікації, план на 2020 рік  

Функція Обсяг затверджених коштів, млн грн 

Освіта 59,9 

Культура і мистецтво 148,4 

Економічна діяльність 1,7 

Усього 210 

 

Загалом на обласному рівні левова частка коштів Департаменту спрямовується на 
фінансування програм, які належать до коду «культура і мистецтво». 70,6% бюджету 
обласного Департаменту витрачають безпосередньо на організацію культурного 
життя. Аналогічний показник для міста становить 31,3%. Проте в цьому випадку не 
можемо порівнювати обидва значення між собою, оскільки обласний Департамент 
опікується лише сферою культури і туризму, тоді як Департамент міста організовує 
ще роботу у сфері молоді та спорту. Тож для останнього розподіл бюджету 
здійснюється на більшу кількість програм. 

Як у місті, так і в області велика частка грошей припадає на фінансування освіти. 
Якщо коштами міського бюджету сплачують за початкове естетичне виховання, то за 
рахунок обласного бюджету у Полтавських навчальних закладах молодь отримує 
фахову передвищу освіту. 

Від усіх видатків обласного бюджету кошти культурної сфери становлять 3,6% 
у 2020 році та 2,7% у 2019 році. Розрахунок провели на основі видатків бюджету, без 
урахування видатків на міжбюджетні трансферти. Для прикладу розглянемо розподіл 
видатків обласного бюджету за різними галузями у 2020 році. 
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Рисунок 5.4. Плановий розподіл видатків обласного бюджету 2020 

 

Видатки на культурну галузь області у загальній структурі витрат — невеликі. 
Проте їх частка щорічно збільшується. Якщо розглядати частку на фінансування 
культури загалом по Україні, у Полтавському обласному бюджеті вона більш ніж у 
4,5 рази вища за видатки на державному рівні. Багато закладів культури та мистецтва 
знаходяться під опікою місцевих органів влади, відповідно частка коштів, що 
передбачена на культурну галузь, у них більша. Загальний показник для усіх місцевих 
бюджетів України становить 4,7% коштів для культури у структурі місцевих бюджетів. 

Відповідно до закону «Про місцеві державні адміністрації»65 фінансове 
забезпечення їх діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету. 
Граничну чисельність працівників, фонд оплати праці структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, в межах виділених асигнувань, визначає її голова66. 
Бюджетна програма, яка забезпечує діяльність апарату Департаменту культури, не 
відображається у обласному бюджеті. Відповідні видатки закріплені у Законі «Про 
державний бюджет», разом із видатками на інші структурні підрозділи Полтавської 
ОДА. Сукупні витрати на роботу виконавчої влади в області планувались у 2020 році 
на рівні 352,7 млн грн67. Тобто, кошти на адміністрування галузі культури є 
бюджетними, проте виділяються не з бюджету області. 

Для подальшого дослідження ми передусім відібрали бюджетні програми, які 
фінансуються коштами обласного бюджету та забезпечують функціонування 
культурної сфери під керівництвом Департаменту. Не дивно, що більшість бюджетних  

                                                
65 Верховна Рада України — Закон України від 09.04.1999 року № 586-ХІV «Про місцеві державні 
адміністрації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text. 
66 Верховна Рада України — Закон України від 09.04.1999 року № 586-ХІV «Про місцеві державні 
адміністрації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text. 
67 Верховна Рада України — Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text. 
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програм області має схожі завдання та цілі із програмами міста. Суттєва відмінність 
для них — фінансування різних театрів, музеї, бібліотек тощо. На рівні області таких 
є 7 програм, ідентична кількість для 2019 та 2020 років. 

Таблиця 5.24. Видатки культурної галузі 

Напрям 
2019 рік план на 2020 рік 

вартість, 
млн грн 

% бюджету 
Департаменту 

вартість, 
млн грн 

% бюджету 
Департаменту 

Театри 34,8 19% 40,8 19% 

Концертна і циркова 
діяльність 

20,0 11% 25,6 12% 

Бібліотеки 30,6 16% 34,5 16% 

Музеї і виставки 27,0 14% 30,8 15% 

Заповідники 3,2 2% 3,7 2% 

Інші заклади 4,6 2% 5,2 2% 

Інші заходи 9,4 5% 7,6 4% 

Усього* 129,6 69% 148,4 70% 

Програми, відібрані для аналізу, які за функціональною класифікацією не належать 
до культури ↓ 

Підготовка кадрів 
закладами фахової 
передвищої освіти 

51,2 27% 59,9 29% 

Будівництво установ та 
закладів культури 

5,2 3% 0 0% 

Реалізація програм і 
заходів в галузі туризму 
та курортів 

0,9 1% 0,9 0,4% 

Збереження природно-
заповідного фонду 

0,5 0,3% 0,8 0,4% 

Усього* 187,4 100% 210,0 100% 
* Усього за наростаючим підсумком. Підсумковий відсоток розрахували від загального обсягу 
бюджету Департаменту. 

 

Для обласного бюджету характерний високий відсоток видатків на активності, які 
за функціональною класифікацією належать до культури. Для області цей показник 
знаходиться в межах 69–70% коштів від всього бюджету Департаменту. Для 
порівняння, у місті даний показник становить 30–35%. 

Враховуючи відсутність програм, що стосуються адміністрування сфери та інших 
опосередкованих для культури витрат, із обласного бюджету до фокусу дослідження 
потрапили 100% бюджетних програм Департаменту культури та туризму. 

Відмітили також схожу тенденцію із аналізом міста — високі видатки на програми 
мистецької освіти. Із обласного бюджету на ці цілі передбачили за два роки витратити 
понад 110 млн грн. Водночас для обох бюджетів видатки на освіту у спеціалізованих 
закладах коливаються щорічно в межах 27–31%. Із чого слідує, що розвиток 
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естетичного виховання та мистецької освіти є одним із пріоритетів культурної галузі 
у регіоні в цілому. Хоча секвестр бюджету, який відбувся у квітні 2020 року, де 
програма мистецької освіти була єдиною програмою Мінкультури, яка не зазнала 
скорочення планового фінансування, дозволяє відзначити цей напрямок 
загальнонаціональним пріоритетом. 

На відміну від видатків міського бюджету, в області збільшили видатки на всі 
бюджетні програми, які стосуються культури у 2020 році порівняно із 2019. 
Виключенням стала лише програма будівництва закладів культури, видатків на яку у 
2020 році в Департаменті культури та туризму не передбачили. Водночас в обидва 
роки така програма фінансується в рамках діяльності Департаменту будівництва, 
містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації. У 2019 році за цією програмою запланували витратити 
27,5 млн грн на будівництво закладів культури, у 2020 році витрати мають скласти 
всього 6 млн грн. 

Іншою програмою, яка не потрапила до фокусу дослідження, стала 0714030 — 
діяльність бібліотек. За сферою реалізації ця програма належить до культури, проте 
розпорядником коштів за нею є Департамент охорони здоров'я (код 07 у 
шестизначному номері — орган з питань охорони здоров'я). Така практика 
фінансування достатньо популярна для українських бюджетних установ різного 
профілю. У згаданій програмі фінансується медична бібліотека, видатки на яку у 
2020 році склали 2,3 млн грн бюджету Департаменту охорони здоров'я області. 

 

5.2.3. Зміни до обласного бюджету культурної сфери у 2020 році 

Протягом 2020 року до обласного бюджету двічі вносили зміни. Вперше — у 
середині березня, ще до початку карантину, пов'язаного із поширенням епідемії 
COVID-19. Цим рішенням бюджет культурної галузі області збільшили на 
9,2 млн грн (+4%). 

Друга зміна відбулась у першій половині червня. Цим рішенням загальний бюджет 
галузі не урізали, проте провели перерозподіл видатків між різними програмами. 
Також змінилися джерела видатків для декількох програм, а саме: видатки із 
загального фонду обласного бюджету скоротили на 2,6 млн грн. Водночас таку ж 
суму коштів додали до спеціального фонду. Можемо говорити про те, що останні 
зміни в бюджет не відобразилися на бюджеті галузі загалом, проте характер видатків 
змінився. 

Така ситуація може позитивно вплинути на розбудову сфери культури в цілому, 
оскільки закладає підвалини розширення капітальних вкладень замість витрат на 
утримання інфраструктури. Половина із коштів, які перерозподілили у спеціальний 
фонд, запланована на реставрацію об'єктів культури. За умови реального 
надходження у спецфонд обсягу коштів, який запланували, заклади могли б 
розраховувати на покращення стану своїх приміщень. 

Водночас існує й інша сторона питання: видатки за спецфондом фінансуються 
лише в межах коштів, які надійшли на ці цілі. Тобто, якщо через карантинні заходи 
наповнення спеціального фонду зменшиться, заклади будуть змушені скоротити і 
видатки на те, що планувалось фінансувати за цей рахунок. Розглянемо зміни у 
фінансуванні культурних програм, які заплановані у 2020 році. 
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Рисунок 5.5. Зміни у фінансуванні обласної сфери культури 
протягом І-го півріччя 2020 рік (млн грн) 

 

Станом на червень 2020 року план видатків на культурну сферу із обласного 
бюджету збільшився на 4%. Незважаючи на масові перерозподіли коштів, пов'язані 
із початком епідемії у березні, у Полтавській області галузь культури фінансових 
втрат за півріччя не зазнала. 

Зміни до бюджетного фінансування культури: 

місто -3% 

область +4% 

 

У цьому аспекті тенденції області та міста контрастують, оскільки міська влада 
переплановувала видатки бюджету цілих 5 разів. Результатом цих перерозподілів 
стало зменшення коштів на культуру міста на 3,3% від планового фінансування на 
початок 2020 року. 
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Зміни у запланованому на 2020 рік фінансуванні культури області 

1. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти: зменшено на 
530 тис. грн (1% від першопочаткової вартості програми). 

2. Фінансова підтримка театрів: зменшено на 547,7 тис. грн 
(-1,3% від першопочаткової вартості програми). 

3. Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових організацій: зменшено на 46,4 тис. грн 
(-0,2% від першопочаткової вартості програми). 

4. Забезпечення діяльності бібліотек: зменшено на 21 тис. грн 
(-0,06% від першопочаткової вартості програми). 

5. Забезпечення діяльності музеїв i виставок: збільшено на 3,6 млн грн 
(+11,8% від першопочаткової вартості програми). 

6. Забезпечення діяльності заповідників: збільшено на 162 тис. грн 
(+4,4% від першопочаткової вартості програми). 

7. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва: 
зменшено на 27,5 тис. грн (-0,5% від першопочаткової вартості програми). 

8. Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва: збільшено на 
4,4 млн грн (+58,1% від першопочаткової вартості програми). 

9. Будівництво закладів культури: збільшено на 1,7 млн грн 
(+186,5% від першопочаткової вартості програми). 

 

Отже, загалом бюджет галузі залишився в обсязі, який планували на початок року, 
але перерозподіли вплинули на фінансування окремих бюджетних програм. Відтак, 
збільшення видатків на будівництво, заповідники та музеї в свою чергу компенсували 
зменшенням видатків на театри, філармонію, коледжі та бібліотеки. Ймовірніше за 
все, це пов'язано з меншою потребою їх фінансування у зв’язку з карантинними 
обмеженнями. 

 

5.2.4. Використання коштів полтавського обласного бюджету 

Не менш важливим залишається аспект використання коштів, які область 
передбачила витратити на культуру. На основі звіту про виконання обласного 
бюджету за 2019 рік ми розрахували відсоток виконання бюджету за кожним 
напрямком діяльності, який фінансує Департамент. Розглянемо рівень фінансового 
виконання бюджетних програм галузі культури у 2019 році. 
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Таблиця 5.25. Фінансування бюджетних програм культури 2019 року 

Назва програми 
Затверджені 

кошти, млн грн 
Касові видатки, 

млн грн 
Частка 

виконання, % 

Фінансова підтримка театрів 36,2 35,8 99 

Фінансова підтримка 
філармоній, художніх і 
музичних колективів, 
ансамблів, концертних та 
циркових організацій 

20,9 20,6 99 

Забезпечення діяльності 
бібліотек 

33,9 33,5 99 

Забезпечення діяльності музеїв 
i виставок 

28,6 27,7 97 

Забезпечення діяльності 
заповідників 

3,3 3,2 97 

Інші заклади та заходи в галузі 
культури і мистецтв 

13,6 12,4 91 

Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури 

4,6 4,6 100 

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 

8,9 7,7 86 

Усього 150 145,5 97 

 
Характерним для більшості програм є залишок коштів. Така ситуація могла 

виникнути через ряд обставин, наприклад, установи культури заощадили їх впродовж 
року або ж у Департаменту були відсутні кошти для їх фінансування. Повністю 
витратили запланований обсяг коштів лише за програмою «Забезпечення діяльності 
інших закладів культури». Основним завданням цієї програми є забезпечення 
належної культурної та методичної роботи закладами культури і мистецтва. 

 
5.2.5. Обласні комунальні заклади культури 

Для аналізу ми відібрали заклади, які географічно розташовані в межах міста 
Полтава, фінансуються коштом обласного бюджету та є окремими юридичними 
особами. До вибірки не включали установи, які займаються методичним 
забезпеченням галузі. У фокусі залишились 9 обласних установ: 

1. Академічний обласний український музично-драматичний театр 
ім. М. В. Гоголя, 

2. Академічний обласний театр ляльок, 
3. Краєзнавчий музей ім. В. Г. Кричевського, 
4. Універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, 
5. Бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара, 
6. Бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного, 
7. Комунальний ВНЗ «Полтавське музичне училище ім. М. В. Лисенка», 
8. Полтавський академічний симфонічний оркестр, 
9. Полтавська обласна філармонія. 
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Усі згадані обласні заклади є виконавцями бюджетних програм. Більшість із них 
(5 установ) має статус розпорядника коштів, решта (обидва театри, симфонічний 
оркестр та філармонія) є одержувачами бюджетних коштів. Усі організації є 
комунальними закладами або установами, на відміну від міста, де Палац дозвілля та 
оркестр «Полтава» — комунальні підприємства. Тобто культурні заклади області 
функціонують виключно для забезпечення культурних потреб громади без мети 
отримання прибутку від цієї діяльності. Цікаво, що обласна філармонія до середини 
2018 року діяла як комунальне підприємство. Розглянемо аспекти фінансової 
діяльності обласних закладів культури у розрізі бюджетних програм та згідно планів 
фінансування їх діяльності у 2020 році. 

 

1011120 — Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 

У рамках бюджетної програми фінансується діяльність двох установ: музичного 
училища ім. Лисенка та Гадяцький коледж культури і мистецтв. Проте, оскільки фокус 
дослідження зосереджений на закладах, які географічно розташовані у місті Полтава, 
далі розглянемо лише училище. 

Видатки / доходи на рік — 26,3 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,012 млн грн. 

Таблиця 5.26. Структура видатків музичного училища ім. М. В. Лисенка за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 99,7 

2200 Використання товарів і послуг 99,7 

3000 Капітальні видатки 0,3 

3100 Придбання основного капіталу 0,3 

 

Основні результативні показники програми розраховані як середнє по двом 
закладам. 

Таблиця 5.27. Середні результативні показники музичного училища 
ім. М. В. Лисенка і Гадяцького коледжу культури і мистецтв 

Показник Значення 

продукту 435 середня кількість студентів 

ефективності 133,5 тис. грн середні видатки на студента 

якості 100% студентів, що отримують документ про освіту 
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1014010 — Фінансова підтримка театрів 

У рамках цієї програми фінансується діяльність двох одержувачів коштів: театру 
ім. Гоголя та лялькового театру. Спершу наводимо показники фінансової діяльності 
академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. В. Гоголя. 

Видатки / доходи на рік — 28,8 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0. 

Таблиця 5.28. Структура видатків обласного театру ім. М. В. Гоголя за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 94 

2600 Поточні трансферти 94 

3000 Капітальні видатки 6 

3100 Придбання основного капіталу 6 

 

Бюджет театру ляльок менший у 2,4 рази і за планом становить 12 млн грн. Доходи 
від платних послуг — 0. Структура видатків за КЕКВ — 100% субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям). Основні результативні 
показники програми розраховані як середнє по двом закладам. 

Таблиця 5.29. Середні результативні показники театру ім. М. В. Гоголя і 
театру ляльок 

Показник Значення 

продукту 
970  

вистав 
10  

нових постановок 
127 830  

реалізованих квитків 

ефективності 
48 011 грн  

середні витрати на 
виставу 

45 грн  
середня ціна квитка 

23%  
середня 

завантаженість залу  

якості 89% динаміка збільшення завантаженості залів 

 

1014020 — Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових організацій 

У рамках цієї програми фінансується діяльність двох закладів культури області: 
філармонії та симфонічного оркестру. Спершу наведемо фінансові показники 
філармонії. 

Видатки на рік — 16,0 млн грн. 

Доходи на рік — 16,7 млн грн. 

Власні доходи — 0,8 млн грн. 

Структура видатків філармонії за КЕКВ — 100% субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям). Основні результативні показники наступні. 
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Таблиця 5.30. Основні результативні показники обласної філармонії 

Показник Значення 

продукту 
310  

концертів 
17 000  

реалізованих квитків 

29 грн  
середня вартість 

квитка 

ефективності 
54 091 грн  

витрати на проведення концерту 

якості 
109,2%  

динаміка збільшення 
концертів 

100%  
динаміка збільшення кількості слухачів 

 

Порівняно з філармонією фінансування академічного симфонічного оркестру 
менше на 44%. 

Видатки / доходи на рік — 9,0 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0. 

Таблиця 5.31. Структура видатків симфонічного оркестру за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 98 

2600 Поточні трансферти 98 

3000 Капітальні видатки 2 

3200 Капітальні трансферти 2 

 

Основні результативні показники програми. 

Таблиця 5.32. Основні результативні показники симфонічного оркестру 

Показник Значення 

продукту 
44  

концертів 
11 480  

реалізованих квитків 

44 грн 
середня вартість 

квитка 

ефективності 
219 480 грн  

витрати на проведення одного концерту  

якості 
104,8% 

динаміка збільшення 
концертів 

100% 
динаміка збільшення кількості слухачів 
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1014030 — Забезпечення діяльності бібліотек 

У межах цієї бюджетної програми функціонують три обласні бібліотеки: наукова 
ім. Котляревського, дитяча ім. Панаса Мирного та юнацтва ім. Гончара. Спершу 
наводимо фінансові показники універсальної наукової бібліотеки 
імені І. П. Котляревського. 

Видатки / доходи на рік — 22,3 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,04 млн грн. 

Таблиця 5.33. Структура видатків бібліотеки імені І. П. Котляревського за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 95 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 85 

2200 Використання товарів і послуг 10 

2700 Соціальне забезпечення 0,01 

2800 Інші поточні видатки 0,01 

3000 Капітальні видатки 5 

3100 Придбання основного капіталу 5 

 

Фінансова спроможність обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара 
менша у 3 рази. 

Видатки / доходи на рік — 7,7 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,02 млн грн. 

Таблиця 5.34. Структура видатків бібліотеки для юнацтва ім. Олеся 
Гончара за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 94 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 87 

2200 Використання товарів і послуг 7 

3000 Капітальні видатки 6 

3100 Придбання основного капіталу 6 

 

Обласна бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного має найменший серед обласних 
бібліотек кошторис. 

Видатки / доходи на рік — 4,5 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0. 
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Таблиця 5.35. Структура видатків бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 96 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 91 

2200 Використання товарів і послуг 5 

3000 Капітальні видатки 4 

3100 Придбання основного капіталу 4 

 

Основні результативні показники програми розраховані як середнє по 
трьом закладам. 

Таблиця 5.36. Середні результативні показники трьох обласних бібліотек 

Показник Значення 

продукту 
1 475 275  

книговидач 
73 075 
читачів 

ефективності 
449 грн  

середні витрати на читача 

61 грн  
середні витрати на придбання 

книги 

якості 
107%  

динаміка поповнення 
бібліотечного фонду 

96%  
динаміка збільшення кількості 

книговидач 

 

1014040 — Забезпечення діяльності музеїв і виставок 

У межах цієї бюджетної програми фінансується три установи, дві з яких — музеї. 
До фокусу нашого дослідження потрапив Полтавський краєзнавчий музей, відділом 
якого є Полтавський музей авіації і космонавтики. Відповідно їхній кошторис 
спільний. 

Видатки / доходи на рік — 20,1 млн грн. 

Доходи від платних послуг — 0,95 млн грн. 

Таблиця 5.37. Структура видатків двох музеїв за КЕКВ 

КЕКВ Напрямок Частка видатків, % 

2000 Поточні видатки 100 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 67 

2200 Використання товарів і послуг 33 

2700 Соціальне забезпечення 0,02 

2800 Інші поточні видатки 0,01 

3000 Капітальні видатки 0,3 

3100 Придбання основного капіталу 0,3 

 



132 
 

Основні результативні показники програми розраховані як середнє по двом 
закладам. 

Таблиця 5.38. Середні результативні показники двох музеїв 

Показник Значення 

продукту 293 400 відвідувачів  60 352 реалізованих квитків 

ефективності 
16 грн  

середня вартість квитка 
104 грн  

середні витрати на відвідувача 

якості 
128,9%  

динаміка збільшення 
відвідувачів 

100,8% 
динаміка збільшення наукових 

публікації 

 

Узагальнюючи наведені дані, зафіксуємо структуру видатків обраних 9 обласних 
закладів культури, які географічно розташовані в межах міста Полтави. 

Таблиця 5.39. Структура фінансування обласних закладів культури, які розміщені 
на території міста Полтави у 2020 році 

КЕКВ Напрямок Вартість, млн грн Частка, % 

2000 Поточні видатки 143,4 98 

2100 
Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату 

43,1 29 

2200 Використання товарів і послуг 36 24 

2600 Поточні трансферти 64,2 44 

2700 Соціальне забезпечення 0,007 0 

2800 Інші поточні видатки 0,005 0 

3000 Капітальні видатки 3.5 2 

3100 Придбання основного капіталу 3,4 2 

3200 Капітальні трансферти 0,2 0,1 

 

Підбиваючи підсумки, зупинимось на декількох особливостях, які виявили під час 
дослідження фінансування обласних закладів культури. 

1. Велика частка коштів витрачається здебільшого на підтримку вже наявної 
інфраструктури, збереження персоналу у рамках інерційних і далеко не 
завжди ефективних процесів, на здійснення поточних видатків — видатків 
споживання. 

Такий підхід до фінансування не є ефективним для перспективного розвитку галузі. 
Відсутність фінансової і управлінської свободи з одного боку та бюджетне 
фінансування діяльності таких закладів незалежно від якості їх роботи з іншого, 
програмують діяльність комунальних структур на неефективну роботу. На це вказує 
характер сформованих показників паспортів бюджетних програм, які не завжди 
складаються з вимірюваних величин або показників, які дійсно вказують на 
ефективність роботи. 
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Ця «хвороба» притаманна не лише сфері культури, а й комунальним закладам 
загалом, сповіщаючи про необхідність реформувати галузь через зміни підходів (в 
першу чергу до фінансування). Для однозначного висновку щодо ефективності 
використання програмно-цільового бюджетування культури в регіоні необхідно 
провести окреме дослідження безпосередньо результативних показників бюджетних 
програм культури. Але вже під час цього дослідження ми звернули увагу на 
співвідношення завдань програми і вимірювання їх результативності. 

Наприклад, в одній із програм є завдання «вивчення, збереження і використання 
матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру 
середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь». 
Її результативний показник продукту — кількість годин, які мають бути відпрацьовані 
однією особою, залученою до суспільно корисних робіт, і тут же у показниках 
ефективності — кількість відпрацьованих годин примусових робіт на одну людину. 
Обидва показники вимірюють по суті одне й те ж — скільки годин люди за різними 
програмами працюють на користь закладу, але чомусь один показує ефективність, а 
інший — продукт. Або, наприклад, показник ефективності у середніх витратах на 1 
примірник книги, який складає 32,5 грн, що не відповідає ринковим цінам. 

На відміну від міста, в області протягом 2020 року вносились в бюджет культури 
зміни, не направлені на зменшення видатків. Зменшили загальний фонд бюджету, 
збільшивши спеціальний. Проте, заплановане наповнення спеціального фонду в 
умовах пандемії COVID-19 вірогідно не відбудеться. Відповідно витрачати буде нічого. 
Фактично бюджет культурної галузі зменшився з відтермінуванням у часі, хоча 
формально його обсяг залишився незмінним. 

Бюджетні програми, за якими фінансуються заклади культури області, переважно 
мають більш деталізовані результативні показники, ніж аналогічні програми міста. 
Багато закладів розраховували на збільшення відвідувачів та заходів 2020 року. 
Наприклад, симфонічний оркестр мав би на 104% збільшити кількість концертів, а 
театри планували збільшення кількості глядачів на 100%. 

Однак відмітили ситуацію, аналогічну міським бюджетним програмам: у закладах, 
які отримують кошти від продажу квитків на свої заходи, вартість квитка значно 
нижча за витрати на 1 відвідувача. Для прикладу, в музеї області заявлена середня 
ціна квитка — 16 грн, а витрати на 1 відвідувача — 104 грн. Із одного боку, така 
вартість вхідного квитка до музею робить відвідування фінансово доступним для 
більшості людей, з іншого — музеї несуть збитки і без постійної бюджетної підтримки 
неспроможні функціонувати. 

Підтримка закладів культури бюджетними коштами є поширеною практикою країн 
Європи, оскільки їх діяльність спрямована на задоволення духовних потреб і не має 
на меті заробітку. Проте, у непрості часи для економіки, а відповідно для бюджету, 
культурна сфера стає дуже вразливою і однією з перших потрапляє під скорочення 
видатків. Тому питання фінансової спроможності цих закладів залишається 
актуальним. 
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2. Важливим аспектом має стати залучення коштів до закладів культури. 

Перегляду потребують не лише ціни, встановлені закладами культури на вхідні 
квитки, а також і пошук можливостей оптимізації витрат на одного відвідувача, аби 
зменшити розрив між витратами та прибутком. Налагодження потребує менеджмент 
надання платних послуг в установах культури, а зокрема, аналіз ринку, оцінка 
можливостей кожного закладу та їх промоція. Доцільно також розробити стратегію 
фандрейзингу, де розглянути можливості краудфандингу та грантову діяльність. 

3. Зміна організаційно-правової форми. 

Серед обласних об'єктів культури, які ми досліджували, відсутні комунальні 
підприємства. До 2018 року такою була філармонія, проте наразі це комунальний 
заклад. Варто розглянути можливість переведення найбільш фінансово спроможних 
закладів культури у статус комунальних підприємств. У цьому випадку кваліфіковане 
управління підприємствами дасть змогу оптимізувати обласні видатки на утримання 
решти закладів. Водночас і установи, які стануть підприємствами, отримають 
можливість заробляти на утримання та розвиток своїх закладів. 

 

5.3. Підсумки аналізу бюджетного фінансування сфери культури 

Фінансування культури на Полтавщині відбувається традиційно за рахунок 
бюджетів різних рівнів. Комунальні заклади культури і мистецтва, які розташовані у 
місті Полтава, фінансуються переважно коштом міського та обласного бюджетів. 
Частка фінансування культури у 2020 році становить 2,8% коштів від видатків 
міського бюджету та 3,6% від обласного. Порівняно із 2019 роком фінансування 
культури за рахунок обох бюджетів у 2020 році за планом зросте. Для міста 
2,8% коштів спрямованих на культурну сферу — порівняно хороший показник. 
Аналогічні показники для міст, наближених по розміру та населенню до Полтави, 
вдвічі менші. 

Зафіксували спільну тенденцію у фінансуванні культури Державним, обласним і 
міським бюджетами — велику частку видатків на програми мистецької освіти. 
На національному рівні ця програма стала єдиною, яка не зазнала скорочення під час 
секвестру бюджету у квітні 2020 року. У місті та області на цей напрямок припадає 
27–31% бюджетних коштів відповідальних Департаментів. Можемо припустити, що 
фінансування мистецької освіти є одним із основних завдань розвитку культури в 
місті, регіоні та країні. 

Щодо структури видатків, то на обласному рівні найбільше витрачають на 
театри — 27% з-поміж усіх виділених коштів саме на культуру й мистецтво. У місті 
найбільше коштів має піти на програму «інші заклади», із якої фінансується парк 
«Перемога», Палац дозвілля і централізована бухгалтерія Департаменту — 24%. 
Подібні частки коштів у обох бюджетах витрачають на музеї та бібліотеки — 20–23% 
на кожен із напрямів. 

Випробуванням для культурної галузі стала пандемія COVID-19 у першому 
кварталі 2020 року. Вона призвела до перегляду та змін бюджетів. На відміну від 
Державного бюджету, де фінансування культури суттєво зменшили, на Полтавщині 
цього не відбулося. На рівні області ще до початку введення карантину депутати 
виділили для галузі культури додаткові 9 млн грн. Протягом першого півріччя 
скорочення бюджету також не відбулося, проте змінились джерела витрат: 
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зменшились видатки за загальним фондом та збільшились за спеціальним. Якщо 
через карантинні заходи наповнення спеціального фонду зменшиться, то заклади 
будуть змушені скоротити видатки з цього джерела. 

Місто дещо скоротило видатки на культуру. Загалом за перше півріччя бюджет 
галузі зменшили на 3% від планового фінансування на початку року. Скорочення 
зазнали всі програми Департаменту, які забезпечують роботу об'єктів культури. 
Найбільша частка скорочень припала на червень, а не на період введення карантину, 
тож, імовірно, із настанням всіх економічних наслідків карантинних обмежень 
бюджет зазнає нових змін. 

За результатами аналізу фінансування закладів культури, які розташовані у 
Полтаві, встановили, що більшість із них залучає додаткове фінансування через 
надання платних послуг. Доходи від них отримують 12 із 15 досліджуваних закладів 
міста та 5 із 9 обласних. За планом, на початку 2020 року міські заклади міста 
розраховували отримати 6,1 млн грн від платних послуг. Найбільше планували 
залучити мистецькі школи; від 0,6 млн грн до 1,0 млн грн — музеї та МБК; 
80 тис. грн — бібліотеки. Розташовані в Полтаві обласні заклади планували залучити 
1,0 млн грн, із яких 88% коштів — доходи краєзнавчого музею. 

Можливість отримувати плату за надання послуг мають всі бюджетні установи 
культурної галузі. Перелік таких послуг достатньо широкий, він включає 28 різних 
видів. Законодавчих чи процедурних бар'єрів для організації у закладах культури 
платних послуг під час дослідження не виявили. Цей вид діяльності є одним із джерел 
наповнення спеціального фонду закладу, кошти із якого установа може використати 
на власний розвиток, хоча й за обмеженим переліком витрат. 

На прикладі Полтави можна простежити досить нерівномірний розподіл доходів 
від платних послуг у різних закладах культури, що може свідчити як про різний 
ступінь зацікавленості установ, так і про низькі тарифи на різні категорії послуг, 
різний ступінь відвідуваності закладів та використання послуг тощо. Цей аспект 
також окреслює необхідність комплексного планування по залученню додаткових 
коштів для культурної сфери у регіоні. Тож потребують окремого дослідження 
питання ціноутворення на платні культурні послуги в державі, а також вивчення 
досвіду інших регіонів України. 

Це питання є важливим, оскільки роль культури подекуди недооцінюється в 
суспільстві, а цілковита залежність галузі від бюджетного фінансування робить її 
вразливою. Особливо у періоди непередбачених бюджетних витрат, як показав 
приклад із пандемією коронавірусної інфекції. 

Під час дослідження ми не вивчали детально зміст та наповненість бюджетних 
програм, проте звернули увагу на особливість визначення деяких результативних 
показників. У закладах, які отримують кошти від продажу квитків на свої заходи, 
вартість квитка значно нижча за витрати обслуговування 1 відвідувача. Для прикладу, 
в музеї області заявлена середня ціна квитка — 16 грн, а витрати на 1 відвідувача — 
104 грн. Така ситуація характерна і для області, і для міста. Звичайно існує кілька 
точок зору на це питання і не останнім є аспект доступності закладів культури для 
всіх бажаючих. 
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На нашу думку, питання формування вартості вхідних квитків для закладів 
культури потребує окремого розгляду та дослідження, можливо, розробки окремої 
тарифної сітки вартості квитків для різних груп населення або вирівнювання витрат 
та доходів за рахунок пошуку нових джерел надходжень. У будь-якому випадку 
важливо виважено підійти до вирішення цього питання, аби зберегти баланс між 
доступністю закладів та їх рентабельністю. Відтак доцільно дослідити результативні 
показники бюджетних програм та їх завдання. Результати дослідження дозволять 
встановити ефективність фінансування роботи закладів та визначити базові 
показники для відстеження динаміки змін у майбутньому. 

Неочікувані результати показав аналіз фінансування комунальних підприємств 
культурної галузі Полтави. Існує два таких підприємства, які належать місту. Їхнім 
основним джерелом фінансування є полтавській міський бюджет. Статус 
підприємства дає їм можливість, по-перше, отримувати прибуток, по-друге, бути 
більш вільними у плануванні та використанні коштів, ніж, наприклад, комунальним 
закладам. Доцільно очікувати, що підприємства за рахунок своєї підприємницької 
діяльності мали б частково забезпечити своє функціонування і розвиток. На практиці 
ж вони практично не зменшують навантаження на бюджет, а це 12 млн грн щороку. 
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6. ФІНАНСУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ КУЛЬТУРНИХ 
ІНІЦІАТИВ: БЮДЖЕТИ УЧАСТІ, УКФ, КРАУДФАНДИНГ68 

Інструменти виявлення публічного інтересу громадян, які стали популярними за 
останні 5–10 років (онлайн-петиції, громадські слухання), дали можливість населенню 
ефективніше взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Опосередковано 
такі технології використовують і в ініціативах, до яких люди можуть самостійно 
подавати конкурсні проєкти, голосувати за них/фінансувати чи відстоювати перед 
громадськістю, давати місцевій владі сигнал у формі пропозиції до взаємодії, 
порозуміння. Цей розділ увібрав державні та недержавні платформи залучення 
громадськістю коштів на реалізацію культурно-туристичних проєктів. 

Для аналізу ми обрали культурні та туристичні проєкти, оскільки туризм 
нерозривно пов’язаний із культурою: пам’ятки культури є туристичними об’єктами, а 
культурний туризм можна вважати одним із найпопулярніших різновидів туризму. 
Загалом досліджувалися культурні та туристичні проєкти, що подані в межах: 

 міського та обласного бюджетів участі, 
 відбору до Українського культурного фонду, 
 краудфандингових платформ («Спільнокошт», «ЗМІСТ»). 

Це обумовлено бажанням дослідити спектр можливостей для залучення коштів та 
розширити коло його учасників, виявити загальні тенденції та закономірності в подачі, 
просуванні проєктних заявок. Кожен із вище представлених способів залучення 
коштів різниться від інших, тож створює перспективи для просування проєктів як 
неурядових організацій, так і фізичних осіб, які зацікавлені в розвитку культури. 

 

6.1 Міський та обласний бюджети участі 2019 року 

Громадяни можуть проявляти свій інтерес у розвитку культури та туризму через 
подання проєктів у межах партиципаторних ініціатив (з англ. participate — брати 
участь, participant — учасник). Під цим слід розуміти право мешканців громади 
впливати на місцеві політики та формувати їх за допомогою подачі проєктних 
пропозицій, здійснення консультацій, збору думок та побажань у різних сферах 
життя. 

Однією із форм залучення людей до формування та прийняття рішень є бюджети 
участі (надалі — БУ), які традиційно вважають найвищою з форм взаємодії влади та 
громади69. Завдяки їхньому існуванню органи місцевого самоврядування (надалі — 
ОМС) взаємодіють із громадськістю, включають її в бюджетний процес можливістю 
подати власний проєкт у певній сфері, відкрито проголосувати та отримати кошти на 
його реалізацію. 

Кінцевими продуктами такої співучасті є втілені в життя пропозиції небайдужих 
мешканців, які характеризуються суспільною корисністю та доступністю для 
широкого кола осіб, розв’язують локальні проблеми або ж створюють нові 
можливості для розвитку громади. Саме один із перших бюджетів участі з’явився на 
теренах Полтавщини у вигляді пілотного проєкту ПАУСІ (Фундація польсько-
української співпраці) у 2015 році. 

                                                
68 Автор — Віталій Набок 
69 Посібник «Упровадження та вдосконалення Громадського бюджету: практичні рекомендації». URL: 
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/485/Public_Budget_2019.pdf.  



138 
 

6.1.1. Особливості та відмінності бюджетів участі 

Фінансування 

Бюджет участі міста Полтава фінансується коштами дохідної частини бюджету. 
Його фінансування є не меншим, ніж 0,1% такої дохідної частини. На реалізацію 
проєктів бюджету участі м. Полтава у 2019 виділили 11 000 тис. грн публічних коштів. 

Обсяг фінансування обласного БУ визначається щорічно рішенням обласної ради 
про обласний бюджет. Для бюджету участі Полтавщини з обласного бюджету на 
2019 рік виділено 6 000 тис. грн. Кінцевий обсяг коштів, залучених до бюджету участі 
Полтавської області, зростає коштом грошей з інших місцевих бюджетів. ОМС, на 
чиїй території буде реалізовано проєкт, має його співфінансувати. Для цього 
укладається угода про передачу міжбюджетних трансфертів на реалізацію проєктів-
переможців. 

Бюджети участі 

міський Полтави — 11 000 тис. грн 

обласний Полтавщини — 6 000 тис. грн 

 

Кошти для реалізації задумів аплікантів розподіляються за рейтингом, здобутим 
кожним проєктом у період голосування, доки ресурси не закінчаться. Міський БУ мав 
26 переможців, в обласному бюджеті участі профінансували 72 проєкти-переможці. 
Мешканці Полтави також мають право подавати проєкти в рамках обласного 
бюджету участі70. 

У міському бюджеті участі автор одного проєкту міг отримати фінансування на 
суму до 1 400 тис. грн. На фінансування всіх проєктів переможців відповідно 
визначено 11 350 тис. грн. У 2019 році загальний кошторис проєктів-переможців 
склав 10 950 тис. грн. В обласному БУ найбільша сума фінансування обласною радою 
одного проєкту — 100 тис. грн. 

Вимоги до проєктів 

До заявок, які подають у рамках партиципаторного бюджету, ставляться вимоги 
щодо їхнього наповнення: вони мають давати відповіді на суспільно важливі питання, 
вирішення яких лежить у межах компетенції відповідного ОМС. Крім цього, 
вимогами є: 

 віковий ценз для апліканта (особи, яка подає проєкт) — 14 років, і цей вік рівний 
в обох БУ; 

 подача проєкту за встановленою формою з додаванням кошторису, який 
включає всі необхідні витрати; 

 реалізація проєкту має бути досяжною в межах одного календарного року — 
для БУ області; 

 на подачу заявки мають бути попередньо зібрані голоси: 15 — на міський 
бюджет, 30 — на обласний БУ. 

  

                                                
70 Голосувати, як і подавати проєкти в рамках обласного бюджету участі можуть усі мешканці 
Полтавської області. У 2019 році авторів проєкту з Полтави не було. 
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Щодо останнього пункту, то для обох БУ використовуються методи ідентифікації 
особи через її паспортні дані та місце проживання. Безпосередньо голосування за 
проєкти здійснюється: 

1. В обласному БУ: електронно та письмово, шляхом проходження ідентифікації 
особи через систему «BankID», «MobileID», електронного цифрового підпису; 

2. У міському бюджеті участі приймаються письмові голоси, які можна було 
віддати у визначених пунктах підтримки та електронні голоси. 

Найчисельнішими пунктами підтримки є бібліотеки-філіали Центральної міської 
бібліотеки. Разом з останньою їх налічується 17, тож заклади культури включені в 
партиципаторний процес, як осередки для ознайомлення та голосування. В обох БУ 
існує окрема електронна платформа для голосування. Крім неї громадяни мали 
можливість підтримувати проєкти в письмовому вигляді71. 

Категоризація заявок аплікантів 

У досліджуваних бюджетах участі застосований різний підхід до розподілу 
проєктів: міський використовує фінансово-тематичний поділ, обласний — 
тематичний (але враховує й загальні обмеження щодо фінансування проєктів). У 
міському БУ проєкти розрізняються за обсягом коштів необхідних для їхньої 
реалізації. 

Таблиця 6.1. Види проєктів міського бюджету участі 

Вид проєкту 
Гранична сума 1-го проєкту, 

тис. грн 
Сукупне фінансування усіх 

проєктів виду, тис. грн 

Мікро до 100 1 135 

Малий 100–500 5 675 

Великий 500–1400 4 540 

 

Найбільше коштів передбачено на малі проєкти — 50% усього бюджету участі, 
найменше відвели для мікропроєктів — 10%, великим проєктам — 40% коштів. 

Обласний бюджет не має грошового розподілу за проєктами, вони фінансуються 
за формулою 50/50 (половина коштів з обласного бюджету, інша — з місцевого 
бюджету). Також існує обмеження у фінансуванні з боку обласної ради на 1 заявку — 
100 тис. грн. Інший ОМС може своїм рішенням визначити й більше коштів для 
реалізації проєкту. Також в обласному бюджеті участі в кошторисі можна вказати про 
можливе фінансування з боку фізичних та юридичних осіб. 

Кожен проєкт апліканта має свій кошторис. Загальна ситуація з фінансовою 
потребою та кількістю поданих заявок була наступна. 

  

                                                
71У 2020 році робоча група Полтавського міського бюджету участі вирішила внести зміни до 
Положення «Партиципаторного бюджетування (Бюджет участі) у м. Полтаві на 2016–2020 роки», а 
саме: залишити тільки онлайн голосування. Аналогічна позиція викладена в Положенні про обласний 
БУ щодо шкільного громадського бюджету (ШГБ). 
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Таблиця 6.2. Вартість і кількість усіх проєктів 

Вид бюджету участі 
Усі подані проєкти 

Вартість, тис. грн Кількість 

Міський БУ 65 545,5 103 

Обласний БУ 33 340,1 205 

 

Попри те, що міський бюджет участі мав вполовину менше поданих ініціатив, але 
необхідні фінансові ресурси для втілення цих проєктів на 49 % більші, ніж в 
обласного БУ. 

Передумовою подачі проєктної заявки на конкурс бюджету участі є його 
необхідність. Крім того, важливо правильно визначити свій задум, а, отже, і знайти ту 
тематику, яка максимально підходила б під проєкт. Заявки аплікантів, які стосувалися 
культури та туризму, входили до 5 різних категорій у міському та обласному БУ. 

Таблиця 6.3. Категорії проєктів, які стосуються культури й туризму 

Міський БУ Обласний БУ 

Благоустрій громадського простору Культура та освіта 

Проведення фестивалів, конкурсів Спорт та туризм 

Інше — 

 

Така категоризація стала наслідком обробки даних щодо заявок і групування їх за 
кількістю. У міському БУ культурні та туристичні проєкти не виділяються, вони стали 
частиною дотичних напрямів, які зазначені в таблиці. Натомість в обласному БУ 
застосовано поєднувальний підхід, де культура та туризм є супутниками інших 
сфер — освіти та спорту. 

Тематичні орієнтири, які закладають у бюджети участі, мають домінантну роль у 
формуванні кола проблем, які будуть вирішуватися. До прикладу, Івано-Франківськ 
проводить кожного року публічні дискусії, де серед питань є і визначення проблем — 
тематика проєктів72. Цим самим формується й попит на проєкти. Поки полтавські 
бюджети участі не поєднували культуру та туризм як єдину тематичну позицію серед 
інших, але виділення їх у складі різних категорій — перший крок до визнання того, що 
культурні потреби формують самі громадяни, а їх бачення має бути у фокусі при 
формуванні тематичних позицій. 

Назви категорій вплинули на подані культурні та туристичні пропозиції в БУ міста 
та області. Наприклад, найбільше проєктних заявок у міському бюджеті участі, що 
розв’язують проблеми культури та туризму, стосувалися влаштування і проведення 
фестивалів — 5 із 13 заявок. В обласному бюджеті участі виділити переважаючу групу 
проєктних заявок неможливо, оскільки вони різнорідні щодо вирішення тих чи інших 
питань. 

 

                                                
72 Громадський простір — Бюджет участі в містах України: регіональний розріз. URL: 
https://www.prostir.ua/?news=byudzhet-uchasti-v-mistah-ukrajiny-rehionalnyj-rozriz. 
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6.1.2. Аналіз культурних та туристичних проєктів 

Для того, аби показати інтереси та потреби мешканців у реалізації нових 
культурних та туристичних проєктів, ми проаналізували обласний та міський бюджети 
участі за 2019 рік у розрізі категорій голосування і фінансування. 

Голосування 

У обох бюджетах участі кожен, хто бажав проголосувати, мав 3 голоси: 1 голос 
можна було віддати лише за 1 проєкт. Загалом обласний БУ зібрав у 4 рази більше 
голосів за 205 проєктів, аніж міський (103 проєкти). 

Таблиця 6.4. Особливості голосування за проєкти 

Голоси Міський БУ Обласний БУ 

Загалом, кількість 31 623 130 616 

У паперовому варіанті 41% 90% 

Онлайн-подача 59% 10% 

 

У міському БУ надавали перевагу онлайн-голосуванню над паперовим. 
Протилежну ситуацію спостерігали в обласній ініціативі: паперових голосів було в 
9 разів більше, ніж голосів, поданих онлайн. Серед цього масиву були голоси за 
ініціативи у сфері культури та туризму. Частка голосів за культурні та туристичні 
проєкти до загальної кількості голосів у міському БУ становила 8%, в обласному — 
більше третини (35%). 

Голоси за культурно-туристичні проєкти 

місто — 8% 

область — 35% 

 

У міському бюджеті участі полтавці віддавали 1 із 13 голосів за 
культурну/туристичну ініціативу. В обласному бюджеті участі — 1 із 3 голосів 
віддавали за культурний/туристичний проєкт. 

Таблиця 6.5. Культурно-туристичні проєкти та голоси за них 

Показник 
Міський БУ Обласний БУ 

проєкти голоси проєкти голоси 

Культура, к-ть 10 2 267 25 (27)* 33 735 

Частка від загальної кількості голосів — 7% — 26% 

Туризм, к-ть 3 211 7 11 613 

Частка від загальної кількості голосів — 0,7% — 9% 

* У рамках обласного бюджету участі 2 проєкти відхилили на етапі перевірки, тому за них не було 
жодного голосу. 
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Люди, які голосували, були прихильнішими до проєктів у сфері культури, ніж у 
сфері туризму. Найбільший відсоток припав на культурні проєкти в рамках БУ 
Полтавської області — кожен четвертий голос, найменше — у сфері туризму міського 
БУ, де 1 був із більш як 100 голосів. Серед поданих заявок у сфері культури та 
туризму виявилися й переможці. 

Таблиця 6.6. Культурно-туристичні проєкти-переможці 

Проєкти Міський БУ Обласний БУ 

Усього подано 13 34 

Переможці 3 12 

 

Лише в міському БУ проєкти у сфері туризму не отримали такої підтримки 
громадян, аби здобути фінансування. Це може бути індикатором ставлення полтавців 
до туристичного потенціалу міста. У міському БУ 1 з 4 проєктів у сфері культури та 
туризму ставав переможцем, в обласному — 1 серед 3 проєктів. 

У міському та обласному бюджетах участі існують різні тематичні напрямки. Ми 
визначили скільки проєктів стосувалися розвитку культури та туризму, знайшли їх 
частку серед усієї кількості поданих. 

Таблиця 6.7. Культурно-туристичні проєкти й бюджети участі 

Показник Міський БУ Обласний БУ 

Частка «культурних» проєктів серед 
загальної кількості заявок 

10% 13% 

Частка туристичних проєктів серед 
загальної кількості заявок 

3% 3% 

 

Більша частка «культурних» проєктів була в обласному БУ. Частка туристичних 
проєктів — ідентична в обох, але за кількістю їх було більше в обласному БУ (7 на 
противагу 3 міського БУ). 

Переможці визначаються за кількістю отриманих голосів за час голосування, крім 
того, у БУ Полтавської області до цього показника додається ваговий коефіцієнт73. 

Таблиця 6.8. Переможці серед учасників бюджетів участі 

Показник Міський БУ Обласний БУ 

Частка «культурних» проєктів-
переможців серед усіх переможців 

12% 11% 

Частка туристичних проєктів-
переможців серед усіх переможців 

0 6% 

                                                
73Ваговий коефіцієнт — це число, добуте внаслідок ділення кількості населення області на населення 
конкретного населеного пункту, де висувається проєкт. Чим меншою буде чисельність громади, тим 
більшим буде ваговий коефіцієнт. Він дає можливість малим населеним пунктам збільшити шанси на 
перемогу у порівнянні з великою чисельністю виборців у великих містах. 
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Серед ореолу переможців чільне місце посіли туристичні та культурні проєкти: їх 
частка відносно всіх проєктів, які отримають фінансування, склала від 6% до 12%. У 
полтавському міському бюджеті участі переможців у сфері туризму не виявилося. 

Фінансування 

Для означення суми кошторисів усіх культурно-туристичних проєктів надалі ми 
використаємо словосполучення «додаткова потреба», оскільки БУ є інструментом 
залучення додаткових коштів на сформовані ініціативи. Важливо враховувати, що 
виникнення цих ініціатив є наслідком незадоволення потреб громадян, які вони 
прагнуть реалізувати. 

Додаткова потреба мешканців Полтави на реалізацію власних проєктів у культурі 
та туризмі склала 4 542,3 тис. грн, а жителів області — 6 088,6 тис. грн. 

Таблиця 6.9. Додаткова потреба в реалізації проєктів 

Показник Міський БУ Обласний БУ 

Додаткова потреба на всі проєкти, 
тис. грн 

65 545,5 33 340,1 

Додаткова потреба на культурно-
туристичні проєкти, тис. грн 

4 542,3 6 088,6 

 

Додаткова потреба на культурно-туристичні проєкти містян і жителів області 
складає 7% та 18% відносно вартості всіх проєктів. Запит може бути задоволений у 
випадку перемоги в голосуванні й виділенні фінансування на проєкт. Тоді потреба 
переходить у підкатегорію «додаткової задоволеної потреби». Решта — 
незадоволена додаткова потреба — означає, що проєкти не набрали достатню для 
перемоги кількість голосів і тому не отримують фінансування. 

Проаналізували задоволену додаткову потребу на втілення проєктів у сфері 
культури та туризму. 

Таблиця 6.10. Задоволена додаткова потреба на культурно-туристичні проєкти 

Показник Міський БУ Обласний БУ 

Сума кошторисів проєктів-
переможців, тис. грн 

10 950,6 12 406,9 

Сума кошторисів проєктів-переможців 
у сфері культури та туризму 

685,0 2 449,6 

% задоволеної потреби сфери 
культури серед суми кошторисів 
проєктів-переможців 

6% 13% 

% задоволеної потреби сфери 
туризму серед суми кошторисів 
проєктів-переможців 

0 7% 
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Задоволена додаткова потреба на втілення культурно-туристичних проєктів 
складає 685 тис. грн у Полтаві та 2 450 тис. грн на рівні бюджету участі області. 
Ці суми коштів у відсотковому відношенні до загальної суми фінансування проєктів-
переможців коливаються від 0 до 13%. У міському БУ переможців у сфері туризму не 
виявилося. 

Значна кількість поданих заявок не набрала достатньої підтримки серед жителів. 
Незадоволена додаткова потреба у реалізації культурних та туристичних ідей 
коливалася від 3 639 тис. грн до 3 857,2 тис. грн. 

Таблиця 6.11. Незадоволена додаткова потреба на культурно-туристичні проєкти 

Показник Міський БУ Обласний БУ 

Сума кошторисів заявок, тис. грн 3 857,2 3 639,0 

Кількість заявок 10 22 

 

Таким чином, задоволена додаткова потреба на реалізацію культурних та 
туристичних проєктів менша від незадоволеної: 

 у Полтаві в 5,6 рази; 
 в області в 1,5 рази. 

Із цього можна зробити висновок, що місто відчуває більшу нестачу коштів на 
реалізацію культурних та туристичних проєктів, аніж це відбувається на рівні 
обласного бюджету участі. 

На кожен проєкт-переможець бюджету участі Полтави припадало 3, які не 
отримали достатньої підтримки, а в бюджеті участі області — 2 ініціативи громадян, 
які не здобули перемогу. Це відповідає загальним показникам бюджетів участі інших 
територіальних громад України74. 

Бюджети участі є агрегаторами думок та демократичним інструментом діалогу 
мешканців територіальної громади та органу місцевого самоврядування. У рамках 
таких ініціатив громадяни самі подають, голосують і отримують фінансування на 
проєкти, які становлять найбільший суспільний інтерес. 

У ході дослідження бюджетів участі м. Полтава та Полтавської області виявили: 

1. Кількість поданих проєктів у сфері культури та туризму не досягає і чверті 
відносно загальної кількості заявок (17% — у випадку з обласним БУ та 13% — 
у міському БУ); 

2. Водночас їх загальна запитувана сума фінансування складала 41% (міський БУ) 
та 101% (обласний БУ) від закладеної суми фінансування всіх проєктів, які 
беруть участь у партиципаторній ініціативі; 

3. Рівень підтримки культурних та туристичних проєктів (із 3 поданих 1 ставав 
переможцем) зумовив перевагу незадоволеної потреби в коштах над 
задоволеною від 1,5 (в області) до 5,6 рази (у Полтаві). 

  

                                                
74 Оцінка впливу бюджету участі в Україні. Д. Хуткий, К. Аврамченко. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/337783487_Ocinka_vplivu_budzetu_ucasti_v_Ukraini.  
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Це в підсумку призвело до того, що пропозиція (висування) культурних та 
туристичних проєктів вдвічі-втричі перевищує кількість проєктів-переможців. 
Незадоволена потреба в культурних та туристичних проєктах склала від 
3 639 тис. грн у обласному БУ до 3 857,2 тис. грн у міському БУ. 

 

6.2 Український культурний фонд 

Український культурний фонд (далі — УКФ) є державною установою, яка покликана 
інвестувати в культурні проєкти, збільшувати престиж культурної галузі та 
пропагувати українські культурні надбання за кордоном. До початку діяльності цього 
органу у 2018 році, в Україні не було йому аналогів. Різні ГО, підприємці, заклади 
культури щороку подають свої грантові заявки для отримання фінансування на 
реалізацію проєктів. 

Ми проаналізували проєкти від заявників Полтавської області та окремо міста 
Полтави, які у 2019 році перемагали в грантових конкурсах УКФ. 

Таблиця 6.12. Полтавські грантоотримувачі УКФ 

Показник 2018 рік 2019 рік ½ 2020 року 

Кількість грантоотримувачів 0 4 3 

З них у Полтаві 0 2 3 

Сума фінансування всіх проєктів, 
тис. грн 

0 3 096,6 2 120,0 

 

У 2018 році жодна із 17 заявок, які подали мешканці області, не стала грантером 
УКФ. Полтавщина була єдиним регіоном із нульовим фінансування ініціатив 
від Фонду. 

2019 року Фонд підтримав 4 культурні ініціативи Полтавщини, дві з яких 
реалізовували безпосередньо у м. Полтава, 1 — у смт Нові Санжари та ще 1 — у 
м. Кременчук75. Загальна сума фінансування проєктів склала 3 096,6 тис. грн. З них 
952 тис. грн отримали полтавські міські проєкти. 2 із 4 проєктів були інклюзивно-
орієнтованими, 1 — направлений на створення інноваційного культурного продукту, 
1 стосувався напрямку розвитку культурних мереж та аудиторій. Жоден із проєктів 
не стосувався міжнародної співпраці, але 2 із них передбачали національне 
співробітництво. Полтавщина разом із Житомирською та Тернопільською областями 
зайняла 19 місце в рейтингу регіонів за кількістю реалізованих проєктів у 2019 році76.  

За перші 2 квартали 2020 року з усієї області надійшли 48 заявок від 36 заявників. 
Отримали фінансування лише троє. Тобто на кожну успішну заявку припадає понад 
10 неуспішних. Отже, пропозиції заявників Полтавщини менш конкурентоспроможні, 
аніж більшості регіонів України. 

                                                
75 Для порівняння, за перші 2 квартали 2020 року Український культурний фонд підписав грантові угоди 
з трьома грантовими заявниками Полтавщини. Усі будуть реалізовані у м. Полтава. Усього ж на 
реалізацію культурних проєктів у Полтаві подавалися 20 заявників із 27 заявками. 
76 Український культурний фонд — Річний звіт 2019. URL: 
https://ucf.in.ua/storage/docs/14022020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A3%D0%9A%
D0%A4%202019.pdf. 
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6.3 Краудфандинг 

Кошти на культурні та туристичні проєкти можна залучати шляхом краудфандингу. 
Краудфандинг (crowd — натовп, funding — фінансування) — спосіб отримання коштів 
на реалізацію проєктів через розміщення їх на публічних онлайн-платформах із 
можливістю кожному охочому пожертвувати власні кошти. 

Якщо автору для втілення ідеї не вистачає коштів, то він може подати її на таку 
платформу та знайти прихильників, які можуть вкласти кошти на безповоротній 
основі або ж розраховувати на певну користь від реалізації проєкту (отримання 
лімітованої версії продукту, персональна знижка на квитки, можливість бути одним із 
перших, хто протестує результат проєкту на собі). Чим більше людей фондують певну 
ініціативу тим менше кожному потрібно внести коштів для її реалізації. 

Спільнокошт 

Українському самобутньому краудфандингу дав початок проєкт «Спільнокошт» 
платформи «Велика ідея» у 2013 році. Згодом проєвропейський вибір українців дав 
поняття спільних внесків на добрі справи та проєкти, що сприяло розширенню 
мережі та створенню інших краудфандингових баз. 

Це перша платформа в Україні, яка об’єднала людей, що готові подавати та 
підтримувати різноманітні ініціативи, у тому числі й у сфері культури. Фокусом 
«Спільнокошт» є освітні, культурні, урбаністичні, мейкерські, наукові проєкти, 
соціальне підприємництво. 

Перед створенням будь-якої заявки в «Спільнокошті» акцентують увагу на задумі, 
адже головна ідея має бути чіткою та лаконічною, а вид заявки — естетичним. Крім 
того, автор повинен приділити увагу промоції для свого проєкту: чим більше людей 
знатимуть про нього, тим більше збереться прихильників, які готові його 
підтримувати власним коштом. Також це можливість привабити на ранньому етапі 
великого інвестора і зробити проєкт довгостроковим. 

У 2019 році полтавці опублікували на ресурсі 3 проєкти, 2 із них здобули успіх. Ще 
5 проєктів залишилися неопублікованими, оскільки не відповідали програмним ідеям 
та цілям Спільнокошту. Решта проєктів від полтавців за інші роки не були націлені на 
задоволення культурних чи туристичних потреб. 

Таблиця 6.13. Полтавські культурно-туристичні проєкти 2019 року на Спільнокошті 

Назва проєкту Статус 
Тривалість 

збору 
Запитувана 

сума, тис. грн 
Зібрані кошти, 

тис. грн 

Дитячий креативний 
простір «B-Zone» 

Успішний 100 днів 15 25,4 

Збереження 
національних 
традицій 

Успішний 49 днів 70 70,1 

Фестиваль 
соціальних 
підприємств України 
«Перший соціальний» 

Неуспішний 100 днів 111 6,1 
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Автор сам визначає упродовж якого терміну його пропозиція буде активна на 
платформі. У випадку, якщо за цей час кошти не вдалося зібрати, то вони 
повертаються благочинцям. Якщо це з певних причин неможливо, то кошти 
розподіляють на інші активні проєкти на сайті. 

Сума додаткової потреби на реалізацію культурних проєктів полтавців на 
платформі «Спільнокошту» становила 196 тис. грн. Із них 57% складав проєкт, який 
не отримав необхідної підтримки. 

Показова ситуація: якщо проєкт є затребуваним, то сума грошових надходжень 
може перевищувати початкову запитувану. У випадку з проєктом облаштування 
дитячого креативного простору «B-Zone» вдалося зібрати на 69% більше коштів, ніж 
планувалося. За охопленням доброчинцями ця ініціатива також у лідерах — її 
підтримали 72 доброчинці. Найменшу підтримку отримав проєкт щодо створення 
фестивалю соціальних підприємств України «Перший соціальний» — 6% від 
запитуваної суми та шість фундаторів. 

Усі подані полтавцями проєкти були короткостроковими. У підсумку, від 
благодійників полтавцям вдалося залучити 95,5 тис. грн. Полтавці подавали у 2019 
році 3 культурно-туристичні ініціативи на «Спільнокошт», та ще 5 залишилися 
неопублікованими через необізнаність із правилами платформи. 

 

ЗМІСТ 

У Полтаві функціонує локальна краудфандингова платформа. Функціонал збору 
коштів розміщений на інтернет-ресурсі «ЗМІСТ»77 — місцевому новинному виданні. 
Ми дослідили, які краудфандингові ініціативи подавали у сфері культури/туризму та 
чи мали вони успіх у зборі коштів для реалізації проєктів. 

Таблиця 6.14. Полтавські культурно-туристичні проєкти на ЗМІСТі у 2019 році 

Показник 
Значення 

Культура Туризм 

Подано проєктів, кількість 8 1 

Необхідна сума, тис. грн 186,7 106,7 

Статус Успішно Неуспішно 

 

Показовим є рівень реалізації задумів авторів: майже всі проєкти, які були подані 
в межах краудфандингу, зібрали необхідну суму коштів і були втілені в життя. Лише 
1 туристичний проєкт, спрямований на закупівлю туристичного спорядження для 
літнього патріотичного табору, який потребував 106,7 тис. грн, не отримав достатньої 
уваги благодійників і був знятий із розгляду. 

З усіх культурних та туристичних ініціатив проєкт «Вистава «Щоденник Анни 
Франк» у пам’ять жертв Голокосту» потребував найменше коштів — 4 тис. грн, але 
він набрав більше — 4,1 тис. грн. Найбільшого фінансування з боку благодійників 
 

                                                
77 ЗМІСТ — збір коштів. URL: https://zmist.pl.ua/fundraising.  
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потребував проєкт щодо влаштування в Полтаві дня вуличної музики — 72 тис. грн, і 
він теж отримав фінансову підтримку, яка перевершила початковий кошторис 
на 0,3 тис. грн. 

Наявність місцевої краудфандингової платформи, рівно як і ступінь реалізації на 
ній збору коштів на культурно-туристичні проєкти, показують готовність містян 
фондувати незалежні ініціативи. 

 

Підсумок аналізу фінансування незалежних культурних ініціатив 

Пошук коштів можна здійснювати як у державному, так і в неурядовому секторах. 
Державний сектор пропонує бюджети участі, як форму партиципації громадян у 
розподілі частини місцевих коштів, та УКФ, як спеціальну державну інституцію. 
Недержавне (позабюджетне) фінансування проєктів здійснюється за допомогою 
краудфандингових платформ. У фокус дослідження потрапила краудфандингова 
платформа «Спільнокошт» та місцева платформа ресурсу «ЗМІСТ». 

У 2019 році полтавці сукупно залучили 1 919,1 тис. гривень на фінансування своїх 
проєктів: 49% за рахунок УКФ, 36% — міський бюджет участі, 15% — краудфандинг. 

Таблиця 6.15. Підсумки культурного-туристичного «фандрейзингу» полтавців 
у 2019 році 

№ Джерело Сума залучених коштів, тис. грн 

1. УКФ 952,0 

2. Міський БУ 685,0 

3. ЗМІСТ 186,7 

4. Спільнокошт 95,4 

Усього 1 919,1 

 
Найбільше успішних ініціатив реалізовано за кошти, зібрані на краудфандингових 

платформах «Спільнокошт» та «ЗМІСТ» — 10 проєктів. Бюджет участі дав змогу 
втілити в життя 3 проєкти, Український культурний фонд підтримав 2 полтавські 
міські ініціативи. 

На фоні інших областей полтавські місцеві здобутки у залученні коштів на 
культурно-туристичні проєкти видаються незначними. Наприклад, за даними 
Українського культурного фонду, Полтавщина була єдиною областю, що не отримала 
фінансової підтримки 2018 року. Наступного 2019 року регіон посів 19 із 24 місць 
рейтингу за проєктами-переможцями. Із самої Полтави 2 проєкти здобули перемогу 
та отримали кошти. 

У рамках бюджету участі 1 із 4 проєктів у сфері культури та туризму ставав 
переможцем. Це свідчить про те, що значна кількість заявок по проєктах у сфері 
культури та туризму не знайшла достатньої для перемоги підтримки серед громади. 
Незадоволена додаткова потреба для реалізації культурних та туристичних ідей 
склала 3 857,2 тис. грн (в рамках бюджету участі). 

Наразі пошук фінансування на незалежні культурні проєкти є точковим і 
малорезультативним. Створення міської стратегії фандрейзингу, за умови 
врахування інтересів зацікавлених сторін, стане початком логічного та системного 
пошуку ресурсів, а, отже, матиме більше шансів на успіх.  



149 
 

7. КУЛЬТУРНІ ЗАПИТИ ПОЛТАВЦІВ І МІСЬКА ПОЛІТИКА, 
ДОСТУПНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТУ78 

Полтава — давнє українське місто, дійсний адміністративно-територіальний центр 
Полтавської області. Самоврядування від імені полтавської міської громади здійснює 
міська рада. Заради реалізації владних повноважень функціонують виконавчі 
органи, які є підконтрольними й підзвітними міській раді. За сферу культури серед 
них відповідає Департамент культури, молоді та спорту. Департаменту 
підпорядковуються 35 закладів (див. Додаток Ж). Поточний розділ увиразнює 
найгостріші невідповідності між встановленими запитами містян та чинною 
культурною політикою, оцінює доступність для містян культурної інфраструктури та 
послуг установ культури. 

Окрім міських, на території Полтави також функціонують 10 обласних закладів 
культури: 2 театри, 2 музеї, 3 бібліотеки тощо79. Згідно з регіональним аналізом 
інфраструктури80, мережа закладів культури Полтавської області є однією з 
найкраще спланованих в Україні із позиції відповідності кількості закладів культури 
до чисельності населення чи площі території. 

Поширимо результати на Полтаву, оцінивши кількість міських закладів культури 
достатньою для мешканців. Цьому твердженню, зокрема, відповідає закріплений у 
міській культурній політиці курс на збереження та функціонування наявної мережі 
закладів культури. У здійсненому опитуванні не було пункту щодо достатності 
закладів культуру на думку містян. Водночас його результати дають маркери щодо 
удосконалення використання наявної інфраструктури. 

Наприклад, 11% полтавцям бракує сучасних музеїв, а 16% — активностей для 
дітей. Також 16% підтримують ідею створення сучасного мистецького хабу 
(мультикультурного центру дозвілля), аби місто стало культурно потужнішим і 
виразнішим. 

Достатність міської культурної інфраструктури також зафіксовано в блоці «сильні 
сторони» SWOT-аналізу концепції інтегрованого розвитку «Полтава 2030». 
Відсутність інклюзивного доступу і застаріла матеріально-технічна база — у слабких 
сторонах. Концепція виокремлює потребу в трансформації бібліотек на 
мультифункціональні громадські простори, осучаснення музеїв, реновації колишніх 
промислових приміщень, створення мультиспортивних локацій тощо. 

Згідно з Розпорядженням КМУ про затвердження перспективного плану 
формування територій громад до складу новоствореної громади, окрім Полтави, 
увійдуть 10 населених пунктів81. Таким чином Полтавська ОТГ стане найбільшою в 

                                                
78 Автори — Олександр Ткаченко і Віталій Набок (підрозділу ««Нічийні» пам’ятки національного 
значення») 
79 Розділ «Інфраструктура закладів та об’єктів культуру» концепції «Полтава 2030» містить інформацію 
про 67 закладів культури, відпочинку та мистецтва різної форми власності у 2016 році як базової 
мережі, так і закладів у складі підприємств, навчальних закладів, торгівельно-розважальних центрів, 
нічних клубів тощо. 
80 Міністерство культури та інформаційної політики — «Регіональний аналіз стану мереж клубних 
закладів, бібліотек, мистецьких шкіл». Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції 
Міністерство культури та інформаційної політики України. Кулініч М. Т., Чмир О. В. URL: 
81 Кабінет Міністрів України — Розпорядження від 13 травня 2020 року № 571-р «Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Полтавської області ». URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-perspekt130520ivnogo-planu-formuvannya-teritorij-
gromad-poltavskoyi-oblasti. 
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регіоні за кількістю населення. Об’єднання принесе свої виклики й для культурної 
сфери — у підпорядкуванні міського Департаменту культури може з’явитися 
15 будинків культури навколишніх сіл. 

 

Культурна децентралізація & бібліотеки 

Для полтавців актуальне питання децентралізації — 22% поділяють ідею 
влаштовувати додаткові заходи у віддалених районах міста. Майданчиками для 
проведення «заходів на районах» могли би стати бібліотеки. Тим паче міська влада 
декларує їхнє перетворення на громадські простори. 

Опитування показало, що послугами бібліотек користується невелика частка 
містян — 8%. Водночас другою за популярністю культурною практикою є читання 
книг (35%).  

Читання полтавців і українців 

У 2018 році українське медіа про книгу «Читомо» здійснило дослідження 
читацької авдиторії України. Встановили, що читання книжок для українців є п’ятим 
за популярністю способом проведення дозвілля: 11% роблять це щодня, 17% — 
кілька разів на тиждень, 20% — кілька разів на місяць, 21% — декілька разів на рік. 

Поточне дослідження не фокусувалося на частоті читання, але встановило 
рейтинг культурних практик містян. Протягом останнього року серед полтавців 
читання посідає друге місце (35%), поступаючись лише перегляду фільмів і серіалів 
вдома. Серед імовірних причин високої уваги полтавців до читання може бути 
самоізоляція під час карантинних обмежень COVID-19. 

 

Різниця у 27% (між 35% читаючих полтавців і 8% відвідувачів бібліотек) демонструє 
потенційно лояльну частину полтавців, яких можна зацікавити бібліотеками. Тому 
обраний міською владою трансформаційний підхід має шанси на успіх. Його 
ефективність можна буде виміряти повторним дослідженням популярності бібліотек 
серед полтавців у майбутньому. 

Припустимо, що до кінця дії цільової програми розвитку культури у 2024 році всі 
бібліотеки модернізуються та перетворюються на багатофункціональні культурні 
простори. Тоді, в контексті аналізу доступності їхніх послуг, окремого розгляду 
потребують робочі години закладів. Здебільшого полтавські бібліотеки працюють 
протягом 09:00–17:00 або 10:00–18:0082. 

Фокус-групи показали, що респонденти допенсійного віку висловлюють своє 
нерозуміння аудиторії, для якої організовуються заходи у робочий час. Економічно 
активні містяни позбавлені можливості відвідувати бібліотеки у будні дні. Щодо 
відвідування на вихідних, то опитування показало, що свій ідеальний вікенд полтавці 
асоціюють із виїздом на природу та активним відпочинком. Відвідування комунальних 
закладів культури та самоосвіта (зокрема, читання книжок) посіли 6-7 місця із семи 
позицій. 

  

                                                
82 Своє інформаційне мовлення мережа здійснює на офіційному вебсайті https://cbs.poltava.ua/ 
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Режим роботи для відвідувань до 18:00 притаманний також іншим міським музеям. 
Водночас найбільшою причиною відмовитися від участі у певній активності для 
полтавців є незручний час і день тижня. Наводимо вікову розбивку відповіді, яку 
обрали 37% полтавців. 

Таблиця 7.1. Віковий розподіл відповіді «Незручний час, день тижня» на питання 
«Що може стати причиною того, що Ви відмовитесь від участі у певній активності?» 

Вікова група Незручний час, день тижня 

18–29 років 25% 

30–39 років 19% 

40–49 років 22% 

50–59 років 23% 

60+ років 11% 

 

Дані таблиці можна сприймати як втрачену аудиторію для комунальних музеїв і 
бібліотек. Це негативно позначається на доступності культурного продукту 
серед містян. 

 

Аналітика культури 

Суттєву підтримку має ідея врахування потреб містян в організації заходів — її 
поділяють 36% полтавців. Окрім експериментів і фінансування різнопланових 
заходів, розумінню потреб також сприяють регулярні дослідження83. Ми 
поцікавилися чи проводять міський і обласний Департаменти культури аналітичні 
дослідження. У відповідь нас повідомили про відсутність досліджень і аналітичних 
звітів, які би були результатами досліджень у сферах культури й туризму. Водночас 
міське управління культури збирає туристично-екскурсійну інформацію та здійснює 
моніторинг географії відвідуваності міських закладів культури (особливо музейних) та 
кількості їх відвідувачів. 

Заради визначення особливостей туристичного ринку міста протягом липня-
вересня 2019 року міська влада здійснила анкетування туристів (відвідувачів) міста 
Полтава. У результаті сформували «профіль» туриста. 

На офіційному вебсайті обласного Департаменту розміщене посилання на анкету 
вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо 
розвитку туризму на Полтавщині. Взимку 2020 року Департамент організував 
проведення анкетування щодо головних асоціацій із Полтавською областю в сфері 
туризму. Це анкетування стало базою для розробки бренд-буку області. 

Одним із видів зібраних даних є відвідуваність туристичних вебсайтів. Відповідні 
галузеві онлайн ресурси за 2018–2020 роки84 відвідали 141 тис. 960 унікальних 
відвідувачів. 

  

                                                
83 Ідею досліджувати сферу культури міста підтримують 16% полтавців 
84 Для 2020 року врахували його перші шість місяців 
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Таблиця 7.2. Відвідуваність офіційних туристичних вебсайтів 

Рівень Вебсайт 
Унікальні відвідувачі 

2018 рік 2019 рік ½ 2020 року 

обласний 
Полтавщина туристична 
http://poltava-tour.gov.ua/ 

15 936 12 800 11 158 

міський 
Полтава туристична 
http://www.tourism.poltava.ua/ 

41 290 39 917 20 859 

 

У 2019 році відвідуваність обох сайтів була нижчою за попередній рік, але загалом 
перебувала на одному рівні. За перше півріччя 2020 року обласний ресурс на 87% 
досягнув відвідуваності попереднього року. Це може бути результатом підвищеної 
уваги до внутрішнього туризму на державному рівні та звучання в інформаційному 
просторі ідеї «туристичних магнітів» областей. Загалом у 2018–2019 роках міський 
сайт був у 3 рази популярнішим за обласний. 

Обласний вебсайт містить посилання на міський, а міський на обласний — ні. Також 
обидва ресурси справляють враження «морально застарілих» і характеризуються 
відсутністю адаптивних версій для мобільних електронних пристроїв. На момент 
проведення дослідження (літо-осінь 2020 року) полтавська міська рада працювала 
над розробкою нового туристичного вебсайту. 

 

Культурні практики полтавців і масові заходи 

Накладемо відповіді полтавців на питання «Чому ви надаєте перевагу для розвитку 
особистості і створення доброго настрою?» на сформовану в четвертому розділі 
шкалу практик з вісями «залученість–пасивність» і «видовищність–сенсовість». Якщо 
культурна практика мала подвійне трактування, то вона потрапила до декількох 
квадрантів. Отримали наступні результати. 
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Таблиця 7.3. Культурні практики полтавців на учасницько-смисловій шкалі 

ІІ висока залученість — висока 
видовищність 
 спортивні заходи (25%) 
 музичні концерти (20%) 
 гра в комп'ютерні ігри (14%) 
 відвідування ярмарків (13%) 
 відвідування музейних експозицій, 

галерей, виставок (12%) 
 відвідування фестивалів (12%) 
 активності для дітей (10%) 
 активно веду власні профілі (створюю 

контент) у соц. мережах (7%) 

ІV висока залученість — висока 
сенсовість 
 екскурсії містом, відвідування місць 

історичної спадщини (16%) 
 заняття творчістю (14%) 
 заняття рукоділлям, 

ремісництвом (12%) 
 заходи з вшанування пам’яті (11%) 
 активності для дітей (10%) 
 відвідування бібліотеки (8%) 
 майстер-класи (8%) 
 презентації книг, літературні 

вечори (7%) 
 лекції, семінари, дискусії (7%) 
 активно веду власні профілі (створюю 

контент) у соц. мережах (7%) 
І низьке залучення — висока 
видовищність 
 перегляд фільмів, серіалів вдома (44%) 
 читання книжок (35%) 
 перегляд телепередач (34%) 
 прослуховування музики вдома (27%) 
 перегляд стрічки соціальних  

мереж (25%) 
 святкування національних і міських 

свят (24%) 
 відвідування кінотеатру (21%) 
 прослуховування музики «на ходу» і 

під час роботи (18%) 
 читання друкованих газет, 

журналів (16%) 
 перегляд відеоблогів (15%) 
 гумористичні концерти (14%) 
 читання блогів (14%) 
 прослуховування радіо, подкастів (10%) 

ІІІ низьке залучення — висока 
сенсовість 
 перегляд фільмів, серіалів вдома (44%) 
 читання книжок (35%) 
 пошук інформації в інтернеті (32%) 
 відвідування театральних вистав (21%) 
 перегляд відеоблогів (15%) 
 читання блогів (14%) 
 прослуховування радіо, подкастів (10%) 

 

Із аналізу виключили відвідування балету, оперних вистав (6%) та цирк (4%), 
оскільки у Полтаві немає культурних операторів, які би надавали ці послуги на 
постійній основі. Перш за все зафіксовані дані варто розглядати в контексті 
інтервалів значень: від більшої до меншої частки містян, ніж кількості практик, 
оскільки варіанти відповідей та їхню кількість формували дослідники. Також 
стриманої оцінки потребує одночасне перебування перегляду фільмів та серіалів у 
квадрантах ІІІ і ІV. Висока сенсовість таких занять можлива у меншості випадків 
перегляду «артхаусного» відео. 

Оптимальна картинка розвиненого суспільства — це насиченість культурного 
життя активностями, які провокують творення нових сенсів і смислів за умови 
активного залучення людей, їхньої співучасті. Відповідний четвертий квадрант для 
Полтави характеризується низькими значеннями (максимум 16%). Його антипод 
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(квадрант І) навпаки має найбільші значення (44%). Відтак, ефективна міська політика 
має стимулювати збільшення культурних активностей, які б передбачали співучасть 
та творення нових смислів і сенсів. 

Соціологічне анкетування містян також показало, що серед полтавців 
найпоширеніші культурні практики, які пов’язані з перебуванням вдома, — перегляд 
фільмів, серіалів і телепередач, читання книжок, пошук інформації в інтернеті, 
прослуховування музики. Чільні, але нижчі місця, зайняли заняття спортом і 
«перебування» в соціальних мережах (по 25% полтавців). 8-ме місце за популярністю 
посів досвід святкування національних і міських свят, який характерний для 
24% містян. 

Базові документи, в яких міститься інформація про масові заходи, — цільові 
програми. Для їх реалізації розробляються річні плани заходів. За виключенням 
обласної влади, на території Полтави такого роду заходи офіційно організовують: 
управління культури, МБК, Палац дозвілля «Листопад» і заповідник «Поле 
Полтавської битви». 

Таблиця 7.4. Деталі масових заходів Управління культури й підпорядкованих йому 
установ у 2019 році 

Організатор Кількість Фінансування, млн грн 

Управління культури 153 4,7 

МБК 52 2,5 

Палац дозвілля 9 1,2 

Заповідник «Поле Полтавської битви» 18 0,3 

 

Усього протягом року відбулося 232 заходи. У 66% подій головним організатором 
було Управління культури. Безперечно у своїй роботі воно керується власним 
положенням, яке закріпило 19 основних функцій85. Серед них у 3-ох пунктах йдеться 
про координацію та виконання цільових програм, узгодження концертної діяльності, 
проведення фестивалів, конкурсів тощо. Водночас управління координує роботу 
15 закладів культури86, яким можливо більшою мірою делегувати організаційну 
функцію. У такий спосіб управління вивільнило би ресурс на здійснення 
менеджерських і стратегуючих повноважень.  

Із іншого боку, зафіксована кількість заходів (232) в межах міських цільових 
програм у 3 рази менше числа заходів (731), які наведені у бюджетних програмах. Це 
вкотре підтверджує «розрив» між цільовими програмами (які розробляються на 
5 років і мають стратегічний характер для галузі) та бюджетними програмами (які є 
складовою програмно-цільового методу бюджетування та затверджуються на 1 рік). 

Полтавські міські цільові програми залишаються малоконкретними та недостатньо 
деталізованими з позиції поетапного алгоритму дій із завданнями (які би відповідали 
SMART-критеріям) та індикаторами досягнення мети. Наприклад, цільова програма 
розвитку культури 2015–2019 років, у межах якої здійснили 81% заходів, містить 

                                                
85 Більше — в розділі 5 
86 Без урахування 3-ох клубів, які належать до відділу культурно-освітньої роботи та організації 
дозвілля МБК; 16 бібліотек-філій, які підпорядковуються центральній міській бібліотеці та покинутого 
кінотеатру «Алмаз». 
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лише загальну інформацію про культурно-мистецькі заходи. Програма-наступниця 
2020–2024 років має кращу деталізацію, яка загалом не змінює ситуації. 

За інформацією Управління культури 2019 року було 4-ро організаторів заходів у 
межах цільових програм сфери культури. Наводимо результат аналізу їхньої 
залученості. 

Таблиця 7.5. Організатори культурно-масових заходів 

Міська цільова 
програма 

Організатор 

Управління 
культури 

МБК 
Палац 

дозвілля 
Заповідник «Поле 

Полтавської битви» 

Розвитку культури + + + + 

Зв’язків з містами 
країн світу 

+ — — — 

Полтава туристична + — — — 

Охорони культурної 
спадщини 

+ — — — 

 

Для ¾ програм Управління культури є одноосібним організатором заходів. І лише 
для програми розвитку культури до ролі організатора культурно-мистецьких заходів 
залучали інші заклади. Середня вартість 1 заходу для громади — 38 тис. грн. 

Таблиця 7.6. Середня вартість заходу міських цільових програм у 2019 році 

Міська цільова програма Середня вартість заходу, тис. грн 

Розвитку культури 38,6 

Зв’язків з містами країн світу 81,9 

Полтава туристична 10,7 

Охорони культурної спадщини 29,5 

 

Найбільшу середню вартість мали заходи по налагодженню зв’язків із містами 
країн світу: перебування делегацій із міст Боржомі, Фільдера в Полтаві, полтавської 
делегації в грузинському та німецьких містах відповідно; поїздка ансамблю народних 
інструментів до Німеччини тощо87. Їх частка становить 5% відносно усіх 232 заходів. 
«Найдешевшими» стали активності з розбудови туристичного потенціалу міста: 

 утримання вебсайту «Полтава туристична», 
 друк туристичних проспектів і флаєрів (3 заходи — найбільші витрати по 

програмі), 
 туристсько-екскурсійне обслуговування (3 заходи), 
 святкові урочистості (2 заходи), 

                                                
87 У результаті аналізу також встановили факт фінансування заповідником «Поле Полтавської битви» 
та МБК зустрічі та перебування офіційної делегації міста Боржомі (Грузія) в рамках програми розвитку 
культури. Інший приклад «дублювання» стосується святкування Всесвітнього дня туризму, на яке 
витратило публічні кошти як Управління культури в рамках програми «Полтава туристична», так і 
заповідник «Поле Полтавської битви» в програми розвитку культури. 
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 участь та організація туристичних форумів (4 заходи), 
 ознакування тур. об’єктів на інформаційних стендах (3 заходи) та інше. 

Загалом на початку 2020 року міська влада планувала збільшити фінансування всіх 
подій у межах цільових програм майже на 50%. 

Таблиця 7.7. Динаміка фінансування міських культурно-масових заходів 

Показник 2019 рік 
2020 рік 

ст. 01.01 ст. 01.07 

Фінансування загальноміських заходів, млн грн 8,7 12,8 10,7 

Приріст відносно 2019 року — +47% +23% 

 

Пандемія COVID-19 внесла свої корективи. На початку другого півріччя 
заплановані видатки на культурні заходи залишилися більшими за попередній рік, але 
вже з меншим приростом. Переважну більшість масових заходів у місті скасували. 
Ймовірно до кінця року фінансування заходів зменшиться або й стане меншим за 
минулорічне. У поточних епідемічних обставинах такий підхід видається 
обґрунтованим. 

Водночас ¼ містян практикували відвідування національних і міських свят. Тому 
організація загальноміських заходів має посідати чільне місце в міській культурній 
політиці та адаптивно реагувати на коронавірусні вимоги часу: переходити в онлайн 
чи розробляти гібридні моделі (онлайн+офлайн) тощо. Додатково зазначимо, що 
36% полтавців (4 позиція рейтингу з-поміж 17 варіантів відповідей) підтримують 
організацію заходів із урахуванням потреб містян, аби Полтава стала культурно 
потужнішою та виразнішою. 

У цьому ж питанні чверть полтавців (24–25%) вважають, що для якісних культурних 
перетворень у Полтаві варто покращити якість наявних заходів і водночас більше їх 
організовувати. Цей запит може задовольнити збільшення кошторисів заходів, їхнє 
переформатування (наприклад, проведення у парках чи зелених зонах) та в останню 
чергу помірковане збільшення їхньої кількості. 

2018 року в Полтаві затвердили трирічну цільову програму благоустрою парків, 
скверів, бульварів та інших зелених зон. Перелік однотипних заходів складається з 
27 позицій і стосується фінансування реконструкції, капітального ремонту чи нового 
будівництва парків тощо. 

Зелене місто 
Серед містян Полтава має репутацію «зеленого» міста. 20 парків, 12 бульварів і 

6 зелених зон формують зелений фонд. Більшість із них потребують 
впорядкування. Прирічковий парк, попри свій значний рекреаційний потенціал, 
зараз у занедбаному стані. Більшість зелених зон формувалися за радянських часів 
і мають застарілу інфраструктуру. 

 

Опитування полтавців припало на останній рік програми і показало, що 
67% містян — найбільший показник — вважають, що парки й вулиці потребують 
благоустрою. Тож відповідна політика потребує продовження та удосконалення. 
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Друга за популярністю пропозиція — захищати архітектурні пам’ятки 
(49% полтавців). Водночас фінансування заходів у межах програми охорони 
культурної спадщини 2019 року склало 295 тис. грн — 3% сукупних витрат на заходи 
4-ох культурних цільових програм. Відтак увага міської влади до охорони культурної 
спадщини має бути збільшена. 

Кадетський корпус 
Больовою точкою полтавської громади в питанні охорони спадщини є 

Кадетський корпус — напівзруйнована історична будівля в центрі міста. Кадетський 
корпус є частиною архітектурного ансамблю Круглої площі, формування якої 
тривало впродовж 1805–1840 років. Усього до комплексу належать вісім будівель у 
стилі губернського класицизму початку XIX століття. 

 

«Нічийні» пам’ятки національного значення 

Пам’ятки культури в Україні, у залежності від їх охоронного статусу, поділяють на 
пам’ятки національного та місцевого значення. Крім того, під дію Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» потрапляють об’єкти, внесені до Списку всесвітньої 
спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)88. 
Відмінності між пам'ятками добре ілюструє порядок їхнього визначення89. 

Таблиця 7.8. Порядок визначення категорій пам’яток за їхніми ознаками 

Національного значення Місцевого значення 

повинні зберегти свою автентичність та мати одну або більше з таких ознак: 

мали значний вплив на розвиток 
культури країни 

мали вплив на розвиток культури 
певного населеного пункту чи регіону 

безпосередньо пов’язані з історичними 
подіями, віруваннями, життям і 
діяльністю людей, які зробили значний 
внесок у розвиток національної культури 

пов’язані з історичними подіями, 
віруваннями, життям і діяльністю людей, 
які зробили значний внесок у розвиток 
культури певного населеного пункту чи 
регіону 

репрезентують шедевр творчого генія, є 
етапними творами видатних архітекторів 
чи інших митців є культурною спадщиною національної 

меншини чи регіональної етнічної групи. 
є витворами зниклої цивілізації чи 
мистецького стилю 

 
Зважаючи на глобальніше значення національних пам’яток, вирішили дослідити 

їхнє утримання. Наріжним каменем у цьому питання виявилося питання 
балансоутримувачів. Встановивши їхній перелік, могли би провести аналіз видатків і 
з’ясувати скільки коштів витрачають на збереження та догляд кожної з пам’яток. 

Міністерство культури та інформаційної політики забезпечує формування та 
зберігання облікових справ щодо пам’яток національного значення. Усього в місті є 
39 пам’яток національного значення, які занесені до Державного реєстру нерухомих 
                                                
88 Верховна Рада України — Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-ІІІ «Про охорону культурної 
спадщини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text. 
89 Постанова КМУ від 22 травня 2019 року № 452 «Про затвердження Порядку визначення категорій 
пам’яток». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452-2019-%D0%BF#Text. 
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пам’яток України90. Для того, аби вони не руйнувалися і могли оновлюватися, їм 
необхідний управлінець в особі певної організації — балансоутримувач. 
Балансоутримувачем може бути і власник пам’ятки, і юридична особа, яка за 
договором з власником утримує на балансі відповідне майно. 

У Полтаві є 32 пам’ятки місцевого значення та 39 — національного. Для отримання 
відомостей про чинних балансоутримувачів пам’яток національного значення ми 
зверталися до: 

1. Управління у справах майном комунальної власності міста; 
2. Міністерства культури та інформаційної політики України; 
3. Регіонального відділення Фонду державного майна України; 
4. міського Департаменту культури, молоді та спорту; 
5. обласного Департаменту культури і туризму. 

Також використовували публічну частину Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України91. Із отриманих відповідей з’ясували, що на сьогодні відсутні єдині 
уніфіковані відомості про балансоутримувачів пам’яток. Електронний реєстр 
нерухомих пам’яток України теж відсутній. У результаті збору інформації встановили 
балансоутримувачів для 16 із 39 національних пам’яток. 

Таблиця 7.9. Володіння інформацією про балансоутримувачів розпорядниками 
офіційної інформації 

Розпорядник інформації 
Кількість встановлених 

балансоутримувачів 

Управління у справах майном комунальної власності 
міста 

7* 

Міський Департамент культури, молоді та спорту 10* 

Обласний Департамент культури і туризму 2 

Усього встановили 16 

Усього не встановили 23 

* Інформація по трьом пам’яткам дублюється у відповідях обох інституцій. 

 

Вдалося отримати дані балансоутримувачів 41% пам’яток національного значення. 
Аби встановити решту даних додатково звернулися до МКІП. У відповіді на звернення 
Міністерство повідомило, що позбавлене можливості надати інформацію про 
власника чи балансоутримувача конкретної пам’ятки, оскільки в Державному реєстрі 
нерухомих пам’яток немає такого рядка. 

При цьому дані про власника можуть зазначатися в обліковій документації на 
кожну окрему пам’ятку за умови наявності відповідної інформації в розпорядженні 
уповноваженого органу, який складає такі документи. Щоправда у відповідній графі 
допускається позначка «інформація відсутня». 

                                                
90 Міністерство культури та інформаційної політики України — Державний реєстр нерухомих пам’яток 
України. URL: https://mkip.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-neruhomih-pamyatok-ukraini.html.  
91 Публічна частина Державного реєстру нерухомих пам'яток України. URL: 
http://publicregistry.heritage.in.ua/#!card2=a2:type,undefined|id,800|zoom,false|centerLat,false|centerLng,fa
lse|controlsLegend,false|controlsDescription,false|controlsBaseMaps,false|controlsOverlay,false|controlsTa
ble,false|overLayers,undefined.  
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У випадку Полтавської області складністю у доступі до інформації є те, що лише 
13 пам’яток взяті на облік і на них виготовлена облікова документація92. Усього ж на 
обліку перебувають 210 пам’яток як місцевого, так і національного значення. Із них 
67 потребують оновлення інформації, бо документи створені ще за часів СРСР і не 
містять вказівки про власника чи балансоутримувача. 

Проблема відсутності документації починається з того, що взяття об'єкту на 
облік — досить тривалий, бюрократичний і трудомісткий процес. Попри те, що 
«запустити» цей процес може будь-хто охочий з відповідною фаховою історичною 
освітою, закон не визначає відповідального за цей процес органу. Фактично завдання 
охорони пам'яток покладені на місцеву владу — відділи й управління культури та ради 
місцевих громад. При відсутності цікавості громад до питання, а звідси — і 
фінансування, процес взяття на облік всіх об'єктів археологічної спадщини області 
може тривати десятиліттями. 

При цьому МКІП у грудні 2019 року затвердило два Положення про Держінспекцію 
та Держслужбу охорони культурної спадщини93. Але своєю ж пізнішою постановою у 
березні 2020 року зупинило дію положень про ці нові органи94. Серед важливих 
завдань, які покладалися на Державну службу охорони культурної спадщини України, 
було створення та наповнення реєстру спадщини. Адже за 30 років він так і не був 
створений, тому донині достеменно невідомо якими пам’ятками володіє український 
народ і хто саме є власником (балансоутримувачем) тієї чи іншої пам’ятки. 

 

Дозвілля по-полтавськи 

Від питання охорони культурної спадщини знову повернемося до практик 
полтавців. Розробляючи соціологічну анкету, ми об’єднали різноманітні активності до 
7 груп: 

1. виїзд на природу (пляж, базу відпочинку, дачу); 
2. відвідування кінотеатру, музичного концерту, гумористично-розважального 

шоу; 
3. заняття спортом, активним відпочинком (похід, велопрогулянка, катання на 

лижах); 
4. відвідування театру, музею, художньої галереї, виставки; 
5. самоосвіта (читання книжок, відвідування гуртків, навчальних курсів, 

лекторію); 
6. хатні справи, відпочинок вдома (перегляд фільму, комп'ютерні ігри), 

запрошення гостей, похід у гості; 
7. відвідування ресторанів, барів, кафе, дискотек, нічних клубів, караоке, парків 

розваг, шопінг у ТРЦ. 

                                                
92 Центр охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної ради — Пам'ятки без обліку 
зникають безвісти, або Чому їм потрібна облікова документація. URL: 
https://www.codpa.org.ua/pamyatki-bez-obliku-znikayut-bezvisti-abo-chomu-im-potribna-oblikova-
dokumentaciya. 
93 Кабінет Міністрів України — Постанова від 24 грудня 2019 року № 1185 «Про затвердження 
положень про деякі центральні органи виконавчої влади у сфері культури та внесення змін до 
Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2019-%D0%BF#n305. 
94 Кабінет Міністрів України — Постанова від 23.03.2020 року № 231 «Про внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів України щодо діяльності Міністерства культури та інформаційної політики». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231-2020-%D0%BF#n6.  
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У полтавців питали «як часто вони вдаються» до кожної групи активностей окремо 
протягом останнього року. Варіанти відповідей були ідентичні: щомісяця, 
щоквартально, щопіврічно, раз на рік, жодного разу (але хотів би) і жодного разу (не 
цікаво). Репрезентативні результати зафіксовані у соціологічному розділі. Водночас 
із позиції дослідницької цікавості ми пішли від зворотного та порівняли групи 
активностей, базуючись на відповідях. 

Таблиця 7.10. Використання неробочого часу полтавцями протягом місяця 

№ Група культурних активностей Частка 

1. хатні справи й відпочинок вдома 84% 

2. виїзд на природу 58% 

3. самоосвіта 53% 

4. заняття спортом, активним відпочинком 40% 

5. 
відвідування ресторанів, барів, кафе, дискотек, нічних 
клубів, караоке, парків розваг, шопінг у ТРЦ 

36% 

6. 
відвідування кінотеатру, музичного концерту, 
гумористично-розважального шоу 

20% 

7. відвідування театру, музею, художньої галереї, виставки 10% 

 

Найчастіше полтавці лишаються вдома й займаються хатніми справами. Водночас 
у відповідь на питання чи достатньо в Полтаві можливостей для розвитку 
81% опитаних погодилися, наголосивши «часом дечого не вистачає». Шукаючи 
відповідь на питання чому полтавці переважно лишаються вдома, рівноцінними є 
припущення як щодо низького фінансового стану95, так і щодо свідомого вибору бути 
вдома. Порівняємо отримані дані з ідеальними вихідними полтавців. 

                                                
95 68% опитаних визначили своє матеріальне становище «середнім» 
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Рисунок 7.1. Порівняння щомісячних активностей та ідеальних вихідних 

 

З огляду експериментальності останнього підходу ми залишимо ці дані без 
трактування. Обмежимося рекомендацією сприймати зафіксоване з позиції 
протиставлення щомісячних (почасти зобов'язальних) практик та ідеальної картинки 
вихідних. 

Очевидний вибір містян — на користь перебування на природі. У цьому контексті 
актуальною є ідея розбудови території Прирічкового парку та увага до концепції 
інтегрованого розвитку міста зі створення єдиного історично-природничого 
комплексу «Дендропарк — Поле Полтавської битви». 

Також додамо результати відповідей «жодного разу, але хотів би» й «жодного разу, 
не цікаво», об’єднавши їх до одного значення. 
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Таблиця 7.11. Найменш властиві активності для полтавців — «жодного разу» 

№ Група культурних активностей Частка 

1. відвідували театр, музей, художню галерею, виставки 44% 

2. займалися спортом, активним відпочинком 37% 

3. 
відвідували кінотеатр, музичний концерт, гумористично-
розважальне шоу 

36% 

4. 
відвідували ресторани, бари, кафе, дискотеки, нічні 
клуби, караоке, парки розваг, шопінг у ТРЦ 

28% 

5. самоосвіта 27% 

6. виїздили на природу 14% 

7. хатні справи й відпочинок вдома 3% 

 

Наведені дані є своєрідним антирейтингом. Найбільше містян жодного разу 
протягом року не відвідували театр, музеї, художню галерею, виставки. Серед них 
майже порівну тих, хто би хотів і не хотів відвідати загадані заклади. Але серед тих, 
кому цікаво, найбільше старшої авдиторії (60+). Тож варто було би розглянути 
можливість покращити доступність комунальних закладів культури для полтавців 
пенсійного віку. Баланс притаманний і для відповіді «кінотеатр, музичний концерт, 
гумористично-розважальне шоу». 

Зі спортом навпаки — у відповіді більше тих, кому це нецікаво (24% з-поміж 37%). 
У випадку самоосвіти переважання тих, кому це нецікаве ще більше (18% і 9%); 
аналогічно з ресторанами, кафе, дискотеками — 22% (нецікаво) і 6% (хотілось би). 

Загалом результати дослідження викликають нові запитання й гіпотези, які 
потребують перевірки. Більшість полтавців (70%) вважають, що у Полтаві достатньо 
можливостей для розвитку хобі та творчих захоплень. Також 57% містян задоволені 
рівнем культурного розвитку96. На питання «чого бракує в Полтаві» найпопулярнішою 
стала відповідь «усього вистачає» — її обрали 22% полтавців. Схожа ситуація 
описана в аналітичному блоці Стратегії розвитку культури Львова. У 2016 році 
69% львів’ян були задоволені можливостями для свого дозвілля. Водночас найбільші 
показники відвідуваності закладів культури мали кінотеатри (25%) і театри (18%). 
Львів’яни, як і полтавці, активно проводять дозвілля вдома. 

  

                                                
96 Водночас онлайн-опитування 201 полтавця показало кардинально відмінні результати: для 
32% опитаних достатньо можливостей для розвитку хобі, творчих захоплень і 62% незадоволених 
рівнем культурного розвитку. Анкета поширювалася переважно у фейсбуці. Якщо припустити, що 
користувачі цієї соціальної мережі здебільшого представляють активну меншість громади Полтави, то 
маємо привід для поглибленого вивчення розриву цієї спільноти з усією громадою міста. 
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На основі зібраних 2016 року даних (які у згаданих аспектах тотожні полтавським 
2020 року), розробники львівської Стратегії резюмували: «У місті відчутна розбіжність 
між наявною, але не завжди динамічною культурно-мистецькою пропозицією, та 
самими практиками споживання культури. Проблема низької відвідуваності 
культурно-мистецьких закладів полягає у відсутності мотивації, потреби, бажання 
мешканців до їх здійснення, адже усі інші причини, перелічені самими львів'янами та 
визначені соціологами у ході аналізу результатів дослідження, були спростовані 
об'єктивними факторами, а саме — статистичними показниками. Отже, для 
підвищення попиту на культурно-мистецький продукт слід сформувати потребу 
населення до його споживання». 

Імовірно полтавська культурна ситуація 2020 року має спільні риси з львівською 
2016 року. Тож на перший погляд прийнятні показники задоволеності полтавців у 
культурній сфері можуть означати низький рівень сформованого запиту на культурні 
послуги у містян. А обраний львів’янами шлях розробки й впровадження галузевої 
стратегії розвитку є застосовним і для Полтави. 
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ВИСНОВКИ 

Сучасна економіка спирається на високу додану вартість, створювану 
кваліфікованою інтелектуальною працею і креативом. Саме креативність, як 
здатність розв’язувати нестандартні проблеми, стає «новою нафтою». В Україні 
триває децентралізація, і саме міста та громади стають «точками зростання» в 
економіці й суспільних практиках. Місцеве самоврядування має балансувати між 
задоволенням культурних потреб та розбурхуванням культурних «апетитів» 
мешканців, створенням умов для лабораторії культурних активностей, ініціатив, 
історій, сенсів. 

Важливий результат поточного дослідження — замір думки полтавців щодо 
культурної сфери міста та їхніх потреб, звичних практик. Із характеру побудови фраз 
та тезаурусу учасників розвідувальних фокус-груп випливає, що вони занурені у 
середовище, в якому дискурс культури зводиться до її сприйняття, як окремої галузі 
з організаціями, творчими діячами, а культурна політики — до управління цим 
«господарством». Містянам у такій схемі відводиться роль споживачів і відвідувачів 
«заходів». Культурні потреби у такому дорефлексивному сприйнятті також зводяться 
до набору естетичних смаків. Потреби, пов’язані із значимістю власної діяльності, 
осмисленістю, самореалізацією і визнанням, залишаються в тіні. 

Перше питання, яке ставили полтавцям уже на етапі кількісного опитування, 
стосувалося розуміння ними культури, що на глибшому рівні допомогло виявити 
систему координат містян. Найпопулярнішим визначенням культури для полтавців 
стало «слідування традиціям» — 23%. У половину менше (11%) містян віднесли 
культуру до категорії «можливість самовираження». Комбінація «слідування 
традиціям» разом із «спільні цінності» (16%) та «виховання дітей» (19%) вказує на 
консерватизм і навіть конформізм «пересічних» полтавців (разом 58% опитаних), 
переважання для них цінностей безпеки над цінностями самовираження. 

Попри те, що культура є феноменом, котрий зв’язує цінності, норми і практики, 
допомагає знаходити і формулювати сенси, ця властивість концентровано 
проявляється через практики, а нерідко — події. На запитання «Чому ви надаєте 
перевагу для розвитку особистості і створення доброго настрою?» респонденти 
опитування найчастіше із пропонованого обирали таке: 

 перегляд фільмів/серіалів вдома — 44%; 
 читання книжок — 35%; 
 перегляд телепередач (по телевізору/інтернеті) — 33,5%; 
 пошук інформації в інтернеті — 32%. 

Дещо менше «голосів» набрали класичні практики, які потребують доступу до 
інфраструктури: 

 похід у кіно — 21%; 
 відвідання театральних вистав — 20%; 
 музичні концерти — 19,9%. 

Активними культурними практиками займається менша частка полтавців: 

 творчість (написання віршів, романів, музики, пісень, малювання, 
фотографування) — 14%; 

 заняття рукоділлям/ремісництвом — 12%; 
 майстер-класи — 8%; 
 створення контенту для власних профілів у соц. мережах — 7%. 
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Досліджуючи міські політики сфери культури Полтави, встановили, що діє 4 цільові 
програми: розвитку культури, туристична, охорони спадщини, розвитку зв’язків із 
містами-побратимами. Найбільший обсяг фінансування з-поміж них — 91% у 
програми розвитку культури. Підвищену увагу в документі зосереджують на школах 
естетичного виховання (43% програмного фінансування). Згадок терміну «креативні 
індустрії» немає. Програма декларує намір реалізовувати державну культурну 
політику, однак такі заходи в ній не передбачені. 

У ході аналізу зафіксували відмінності між попереднім і чинним п’ятирічними 
етапами програми. Необхідні обсяги фінансування програми до 2024 року більші у 
3,6 рази порівняно з витраченими коштами програми-попередниці. 

У програмі 2015–2019 передбачалася співпраця з громадськими організаціями у 
проєктній роботі, залучення недержавних коштів, участь у грантових проєктах тощо. 
Чинна програма таких заходів не декларує. Рівень залучення громадян сьогодні 
досить низький: відсутні репрезентативні громадські обговорення чи опитування 
задля встановлення культурних потреб. 

Чинна програма значну увагу приділяє бібліотекам і бачить їх 
мультифункціональними громадськими просторами у майбутньому, що цілком 
відповідає національним пріоритетам. Очікувані результати обох програм містять 
лише якісні показники, натомість кількісні — відсутні. Це ускладнює моніторинг і 
вимірювання досягнення цілей. 

Порівняли обласну культурну політику з міською. Встановили, що обласні 
програми, як і міські, мають пріоритет збереження та модернізації наявних закладів. 
Водночас обласні програми ширші та конкретніші за міські. Вони передбачають 
механізми оцінки виконання заходів. Обласні програми передбачають розвиток 
креативних індустрій. Ні місто, ні область не затверджували окремої стратегії 
розвитку культури. 

Аналіз цільових програм продовжили фінансово-бюджетним, дослідивши міську та 
обласну комунальні сфери культури: управління, бюджет галузі та його (спричинені 
COVID-19) зміни, використання бюджетних коштів, мережу комунальних закладів 
культури. Частка запланованого фінансування культури у 2020 році становить 
2,8% видатків міського та 3,6% — обласного бюджетів. 

Випробуванням для культурної галузі став спалах пандемії коронавірусної інфекції, 
за яким послідували зміни до бюджетів. На відміну від Державного бюджету, де 
фінансування культури значно зменшили, на Полтавщині галузь серйозних скорочень 
не зазнала. На рівні області протягом першого півріччя скорочення бюджету не 
відбулося. Місто скоротило видатки на 3% від планового фінансування на 
початку року. 

Для Державного, обласного та міського бюджетів відмітили спільну тенденцію у 
фінансування культури — значну частку фінансування програм мистецької освіти. На 
національному рівні ця програма стала єдиною, яка не зазнала скорочення під час 
секвестру бюджету на початку 2020 року. У місті й області на цей напрямок щорічно 
припадає 27–31% коштів із бюджетів відповідальних Департаментів. 

Щодо структури видатків, то на обласному рівні найбільше витрачають на 
театри — 27% з-поміж усіх виділених коштів саме на культуру й мистецтво. У місті 
найбільше коштів передбачили для програми «інші заклади», із якої фінансується 
парк «Перемога», Палац дозвілля і централізована бухгалтерія Департаменту — 24%. 
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Більшість (12 із 15) комунальних закладів культури залучають додаткове 
фінансування шляхом надання платних послуг. За планом у 2020 році заклади міста 
розраховували отримати 6,1 млн грн від платних послуг. Розташовані в Полтаві 
обласні заклади планували залучити 1 млн грн, із яких 88% коштів — доходи 
краєзнавчого музею. 

У закладах, які отримують кошти від платного входу, вартість квитка значно нижча 
за витрати на одного відвідувача. Для прикладу, в обласному музеї заявлена середня 
ціна квитка — 16 грн, а витрати на 1 відвідувача — 104 грн. Схожа ситуація 
характерна і для міських закладів. Формування вартості квитків потребує окремого 
розгляду та дослідження, можливо, розробки тарифної сітки або вирівнювання 
витрат та доходів за рахунок пошуку нових джерел надходжень. 

Також встановили, що левова частина бюджетних витрат — видатки споживання. 
90% публічних коштів йде на підтримку наявної інфраструктури та збереження 
кадрів. Залишається вкрай мало коштів на розвиток галузі. Відсутність фінансово-
управлінської свободи з одного боку та гарантоване бюджетне фінансування 
діяльності з іншого, програмують неефективну роботу комунальних структур. На це 
вказують показники паспортів бюджетних програм, які часто складаються з 
недостатньо вимірюваних чи ефектомістких величин. 

Важливі результати дав аналіз фінансування міських комунальних підприємств: 
Палацу дозвілля й оркестру «Полтава». Бюджет міста — їхнє основне джерело 
фінансування. Хоча статус комунального підприємства дає можливість отримувати 
прибуток і бути більш вільним у плануванні та використанні коштів. Підприємства 
мали б забезпечувати своє функціонування і розвиток, натомість на практиці вони 
практично не зменшують навантаження на бюджет. 

Окремо дослідили способи залучення коштів полтавцями на свої незалежні 
культурні ініціативи. У 2019 році містяни сукупно залучили 1,9 млн гривень: 49% — за 
рахунок УКФ, 36% — міський бюджет участі, 15% — краудфандинг. Полтавський 
«фандрейзинг» на фоні інших областей і міст виявляє слабку 
конкурентоспроможність. Це підтверджують дані Українського культурного фонду, 
де Полтавщина 2018 року взагалі не отримала фінансування, а в рейтингу 2019 року 
посіла 19 із 24 місць за проєктами-переможцями. 

У рамках бюджету участі 1 із 4 проєктів у сфері культури та туризму ставав 
переможцем. Загальна вартість непідтриманих культурно-туристичних заявок склала 
3,8 млн грн. Полтавський культурний «фандрейзинг» носить епізодичний та 
недовготривалий характер. Покращення можливе у довгостроковій перспективі за 
умови розробки міської стратегії та синергії всіх гравців середовища. 

Порівнюючи результати соціологічного дослідження та чинної культурної політики 
міста дійшли наступних висновків. Опитування показало, що послугами бібліотек 
користується 8% полтавців. Водночас другою за популярністю культурною 
практикою є читання книг — 35%. Різниця у 27% демонструє потенційно лояльну 
частину полтавців, яких можуть зацікавити бібліотеки. 

Задекларована місцевою політикою модернізація бібліотек може привабити нових 
відвідувачів. Припустимо, що цей процес успішно завершиться 2024 року. Тоді слід 
звернути уваги на іншому аспекті доступності — робочих годинах закладів. Це 
особливо актуально, адже найбільшою причиною відмовитися від участі у певній 
активності для полтавців є незручний час і день тижня. Полтавські бібліотеки відкриті 
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протягом 09:00–17:00 або 10:00–18:00. Відтак економічно активні містяни позбавлені 
можливості відвідувати бібліотеки у будні дні, а на вихідних їх більше цікавлять 
прогулянка на природі й активний відпочинок. Час роботи для відвідувань до 18:00 
притаманний також іншим міським музеям. Це призводить до втрати авдиторії, 
особливо серед молоді віком 18–29 років. 

Підтримку серед полтавців має ідея врахування їхніх потреб в організації заходів — 
її поділяють 36%. Позаяк розуміння потреб неможливе без постійних досліджень. Ні 
міський, ні обласний Департаменти культури не проводили аналітичних досліджень. 
Виняток — збір туристично-екскурсійної інформації. 

Згідно з міськими цільовими культурними програмами, протягом 2019 року 
відбулося 232 заходи. У 66% організатором було Управління культури. Водночас 
Управління координує роботу всіх закладів культури, яким можливо більшою мірою 
делегувати організаційну функцію. У такий спосіб Управління вивільнило би ресурс 
на здійснення менеджерських і стратегуючих повноважень. 

З іншого боку, зафіксована кількість заходів (232) в межах міських цільових 
програм у 3 рази менше числа заходів (731), що наведені у бюджетних програмах. Це 
вкотре підтверджує «розрив» між цільовими програмами (які розробляються на 
5 років і мають стратегічний характер для галузі) та бюджетними програмами (які є 
складовою програмно-цільового методу бюджетування та затверджуються на 1 рік). 

Полтавські міські цільові програми залишаються малоконкретними та недостатньо 
деталізованими з позиції поетапного алгоритму дій із завданнями (які би відповідали 
SMART-критеріям) та індикаторами досягнення мети — розвитку культури міста, 
захисту спадщини чи розбудови туристичного потенціялу. 

Серед полтавців найпопулярнішими відповідями-пропозиціями по увиразненню 
культурного обличчя міста стали: покращити благоустрій вулиць, парків (67%) і 
захищати архітектурні пам’ятки (49%). Водночас фінансування активностей по 
програмі охорони культурної спадщини 2019 року склало 295 тис. грн — 3% витрат 
чотирьох культурних цільових програм. З огляду підтримки громадою ідеї захисту 
архітектурних пам’яток, увага міської влади Полтави до питань охорони культурної 
спадщини має бути збільшена. 

Інший аспект — упевнений і однозначний вибір полтавцями відпочинку на природі. 
У 2018 році в Полтаві затвердили трирічну цільову програму благоустрою парків, 
скверів, бульварів та інших зелених зон. Перелік однотипних заходів складається з 
27 позицій і стосується фінансування реконструкції, капітального ремонту чи нового 
будівництва парків тощо. Відповідна політика потребує продовження та 
удосконалення. У цьому контексті актуальною є ідея розбудови території 
Прирічкового парку та увага до концепції інтегрованого розвитку міста зі створення 
єдиного історично-природничого комплексу «Дендропарк — Поле Полтавської 
битви». 

Порівнявши культурні практики містян, встановили, що найчастіше полтавці 
лишаються вдома й займаються хатніми справами. Водночас у відповідь на питання, 
чи достатньо в Полтаві можливостей для розвитку, 32% опитаних відповіли ствердно, 
а 49% — погодилися, зауваживши, «часом дечого не вистачає». Якщо місто дає 
вдосталь можливостей, то чому полтавці обирають домашній відпочинок? Розрив між 
«усього достатньо» і «залишаюся вдома на дозвіллі» потребує додаткової уваги через 
свою перспективність дати глибше розуміння полтавській пасивності. 
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У ході дослідження також сформували антирейтинг дозвілля. Найбільше 
містян (44%) жодного разу протягом року не відвідували театр, музей чи художню 
галерею — переважно комунальні інституції. Серед них майже порівну тих, хто би 
хотів і не хотів відвідати згадані заклади. Але серед тих, кому цікаво, найбільше 
старшої авдиторії (60+). 

Загалом результати дослідження провокують нові запитання й гіпотези, які 
потребують перевірки. Полтавці переважно розуміють культуру на рівні дозвілля і 
розваг, нерідко все зводиться до переліку заходів. Бракує масштабних культурних 
подій і просторів, ініційованих на місцевому рівні. Недостатньо місць і публічних 
просторів, дизайн яких спонукав би містян до конструктивної взаємодії між собою. 

Причина низької відвідуваності закладів культури — у низькій мотивації, 
несформованій потребі, низькій платоспроможності старшого покоління, 
обмеженості словника повсякденного мовлення для висловлення власних потреб. 
Останнє коріниться у прогалинах в освіті. Отже, полтавська сфера культури 
перебуває в ситуації достатньої забезпеченості комунальною інфраструктурою та 
відсутністю попиту на новий осучаснений культурно-мистецький продукт водночас. 
Зміни в культурі міста мають початися з базових рішень: розробки довгострокової 
Стратегії розвитку культури та інших дій, які наведені в наступному розділі 
«Пропозиції». 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

Усі пропозиції об’єднали до двох видів: стратегічних та операційних. Спершу 

наводимо стратегічні пропозиції. 

ПРОПОЗИЦІЯ До 2021 року провести мапування культурних і креативних 
ресурсів міста з обов’язковістю періодичного (наприклад, 
щорічного) оновлення та потенціалом до створення 
комунікаційної платформи операторів культури. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Створення бази даних операторів і дієвців культури. На її основі 
можна буде спостерігати за динамікою сфери культури. 
Періодичне опитування учасників бази допоможе визначати, 
вирішувати та попереджати проблеми. Однією з функцій бази 
дієвців можуть бути комунікація приватного, неурядового 
секторів культури з владою міста та налагодження 
горизонтальних зв’язків між її учасниками. Створена в 
результаті мапування платформа операторів культури буде 
місцем проговорень внутрішньосекторальних питань — від 
проєктів до питань ціноутворення на квитки, проведення 
ідеатонів, хакатонів, policy debates тощо. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ До кінця 2020 року ініціювати розробку Стратегії розвитку 
культури і креативних індустрій на період до 2025 або 2027 
року, спираючись на концепцію інтегрованого розвитку міста 
«Полтава 2030» та результати поточного дослідження. 
Організувати комбінований процес розробки, залучивши усіх 
учасників сфери культури. Передбачити такі пріоритети 
розвитку: 

1. розвиток спроможності суспільних інститутів, 
2. розвиток системи взаємовідносин у громаді на засадах 

відкритого доступу, 
3. розвиток спроможності особистості через розмаїті форми 

освіти. 

Як метод визначення проблем використати польові 
дослідження і фокус-групи. Винести сформовану стратегію на 
розгляд міської ради протягом ІІ-ІІІ кварталів 2021 року. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Визначення стратегічних цілей, пріоритетів і напрямів, які 
сприятимуть духовному, естетичному, соціальному розвитку 
кожної людини зокрема і міської громади загалом, шляхом 
вирішення найважливіших завдань розвитку культури в місті. 
Строк до 2027 року дозволить максимально синхронізуватися 
зі Стратегіями економічного розвитку міста та регіону. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Посилити увагу до захисту культурної спадщини, створивши 
відповідну стратегію протягом 2021 року. Оновити (згідно з 
цілями стратегії) міську цільову програму захисту культурної 
спадщини. Розглянути можливість створення окремого відділу 
в складі Департаменту культури. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Збереження історичного ареалу міста. Урахування в міській 
політиці виявленого запиту містян до захисту культурної 
спадщини. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Привести дію усіх цільових програм із екосистеми гуманітарної 
політики міста до єдиних часових проміжків, наприклад, до 
2025 чи 2027 років. 

Кому Полтавська міська рада; 
Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Синергії запланованих процесів цільових програм. Строк 
до 2027 року дозволить максимально синхронізуватися зі 
Стратегіями економічного розвитку міста та регіону. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Покращити благоустрій парків та публічних просторів, 
передбачивши детальний перелік заходів у новій цільовій 
програмі впорядкування парків, скверів, бульварів, інших 
зелених зон і зелених насаджень. Завдання програми 
сформувати з дотриманням SMART-критеріїв. Передбачити 
наявність чітких індикаторів, які би вимірювали прогрес 
та ефект. 

Кому Управління житлово–комунального господарства 
Полтавської міськради 

Ефект Урахування в міські політиці запиту полтавців на кращий 
благоустрій зелених зон і публічних просторів. Підвищення 
туристичної привабливості міста. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Заохотити громадські організації, культурні інституції і 
креативних підприємців подавати проєкти на грантові конкурси 
(особливо УКФ), започаткувавши у 2021 році програму 
дофінансування з міського/обласного бюджету або іншої 
підтримки успішних заявок. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради; 
Департамент культури і туризму Полтавської ОДА 

Ефект Розвиток сфери культури та його дієвців, операторів. 
Залучення інвестицій. Налагодження міжміських, 
міждержавних партнерств. Підсилення конкурентоздатності 
місцевих ініціатив у процесі фандрейзингу. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Запровадити програму дофінансування Українським 
культурним фондом успішних проєктів полтавської 
краудфандингової платформи «ЗМІСТ».  

Кому Вебресурс «ЗМІСТ», Український культурний фонд 

Ефект Синтез можливостей для розвитку полтавської незалежної 
культури. Автори проєктів, які діють у сфері культури та 
залучають кошти спільноти, отримають додаткові можливості 
для реалізації своїх ідей. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Розглянути можливість передачі відповідальності за 
виконання частини бюджетних програм від головного 
розпорядника коштів до підпорядкованих установ. Організацію 
культурно-масових заходів передати на конкурсній основі 
операторам культури. 

Кому Департамент культури та туризму Полтавської ОДА; 
Департамент культури, молоді та спорту Полтавської міськради 

Ефект Головні розпорядники бюджетних коштів у сфері культури 
міста та області зможуть розвантажити себе від операційних 
функцій, зосередити більше уваги на стратегічних питаннях та 
формуванні галузевої політики регіону. У свою чергу 
безпосередні виконавці програмних завдань (музеї, бібліотеки, 
театри) отримають більше повноважень у розвитку своєї сфери 
та зможуть оперативніше коригувати діяльність на місцях з 
урахуванням специфіки. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Протягом 2021 року сформувати фандрейзингову стратегію та 
дорожню карту залучення позабюджетного фінансування на 
розвиток культури міста, регіону. Для цього спершу провести 
оцінку наявних міських, державних та неурядових 
фандрейзингових кампаній (культури та туризму). 

Кому Департамент культури та туризму Полтавської ОДА; 
Департамент культури, молоді та спорту Полтавської міськради 

Ефект Стратегія покладе початок логічному конкурсному просуванню 
проєктів, у тому числі, й у сфері культури та туризму. Із часом 
якісний рівень наповнення культурно-туристичних проєктів 
має зрости. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Забезпечити експертний супровід для закладів культури 
у фандрейзингу, розробці нових культурних продуктів, 
комунікації тощо. 

Кому Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавська 
міська рада, Інститут розвитку міста Полтави 

Ефект Орієнтовний результат — створення інвестиційно-
фандрейзингового відділу при Департаменті культури 
міськради чи Полтавської ОДА. Призведе до росту 
конкурентоспроможності полтавських культурних проєктів та 
продуктів. Залучення додаткових коштів, нової авдиторії. 

 

 

До операційних пропозицій віднесли наступні. 

ПРОПОЗИЦІЯ Переглянути всі цільові програми сфери культури на предмет 
відповідності їхніх завдань SMART-критеріям та наявності 
чітких індикаторів, які би вимірювали прогрес та ефект. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Чітко сформований та зрозумілий план заходів у сфері 
культури із вимірюваними показниками для моніторингу 
й оцінки. 
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ПРОПОЗИЦІЯ У цільовій програмі розвитку культури й мистецтва 
на 2020–2024 роки деталізувати процес перетворення бібліотек 
(як найбільш розгалуженого елементу культурної 
інфраструктури) на сучасні інформаційні хаби, медіатеки та 
консультаційні пункти, відобразивши відповідні проєкти з 
використанням SMART-критеріїв. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Децентралізація культурних послуг. Задоволення потреб 
містян. Збільшення відвідуваності закладів культури за рахунок 
їхньої територіальної доступності. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ У першому кварталі 2021 року провести для депутатів 
міськради та керівників структурних підрозділів 
міськвиконкому інтенсив з культурної політики та 
культурного менеджменту. 

Кому Полтавська міська рада, міський голова Полтави, секретар 
міськради, заступник міського голови з питань галузі культури 

Ефект Підвищення обізнаності депутатів міськради і керівників 
структурних підрозділів виконкому у питаннях розвитку та 
потенціялу креативних індустрій, значення сфери культури в 
сучасних економічних умовах. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Організувати неформальну зустріч за участі підприємців, 
громадських організацій, митців із тим, щоби виявити 
сформовані ініціативи, встановити персональні контакти з їх 
носіями та обрати пул першочергових (3–5 незалежних 
ініціатив, проєктів), які забезпечити підтримкою (напр. 
фінансово-інституційною). 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Підтримка 3–5 найпотужніших ініціатив сприятиме їхньому 
розвитку, масштабуванню та «брунькуванню» потенційно 
найбільш суб’єктних учасників. Таким чином сформується 
потужне ядро культурного розвитку, яке притягуватиме на свою 
орбіту талановитих та проактивних культурних менеджерів та 
митців, організацій. Сприятиме розвитку середовища. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Скликати експертну раду з розвитку культури і креативності з 
перспективою перетворення її на постійний консультативно-
дорадчий орган, залучивши провідних і визнаних фахівців з 
інших міст, із-за кордону. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Стала консультативна підтримка міських посадовців з боку 
експертного середовища, забезпечення мультперспективного 
бачення ситуації у сфері культури та врахування інтересів 
стейкхолдерів. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Сформувати кроссекторальну проєктну групу для 
напрацювання інноваційних рішень щодо розвитку міста, 
залучивши представників креативних індустрій, університетів, 
культурних інституцій. 

Кому Полтавська міська рада, міський голова Полтави, секретар 
міськради, заступник міського голови з питань галузі культури 

Ефект Впровадження інновацій на рівні полтавського міського 
муніципалітету, підвищення конкурентоздатності міста. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ При плануванні подій за кошти міського бюджету в межах 
цільових програм надавати перевагу активностям, що мають 
високий рівень смислової наповненості та передбачають 
учасницьке залучення містян. Звернути увагу на хакатони, у 
тому числі, із фокусом напрацювань креативних рішень для 
міста. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради, 
структурні підрозділи виконавчого комітету Полтавської 
міської ради 

Ефект Залученість містян у процес вироблення сенсів і смислів. 
Більша рефлексія. Формування усвідомленого запиту на новий 
осучаснений культурний продукт. Конструктивний вплив на 
суспільні процеси та позитивний економічний ефект. Відхід від 
патерналізму, суспільства споживання і сировинного 
типу економіки. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Організовувати заходи на межі культури та дозвілля, 
наприклад культурні фестивалі у публічних просторах. Уникати 
підтримки тривіальних форматів, натомість підтримувати 
інновативні партисипативні формати. Стимулювати співпрацю 
установ культури та недержавних операторів культури. 

Кому Установи й оператори культури; Департамент культури, молоді 
та спорту Полтавської міськради; Департамент культури та 
туризму Полтавської ОДА 

Ефект Розвиток культурного запиту містян, формування та 
розширення авдиторії. Стимулювання попиту на практики 
включеності у культуру, співтворення. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Посилити увагу до захисту культурної спадщини, організовуючи 
проєкти м’якої сили для промоції культурної спадщини, її 
актуалізації. Започатковувати та реалізовувати проєкти, що 
матимуть стосунок і розкриватимуть потенціал об’єктів 
культурної спадщини. 

Кому Дієвці та оператори культури; Департамент культури, молоді і 
спорту Полтавської міськради 

Ефект Збереження історичного ареалу міста. Задоволення 
виявленого запиту полтавців на охорону культурної спадщини. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Започаткувати низку міських ініціатив, зокрема: 

 облаштування у публічному просторі міста комунікативної 
локації зі встановленням вуличних меблів, освітлення тощо, 
аби створити місце, яке спонукатиме до зустрічей, діалогів, 
читання та інших форматів міжперсонального спілкування, 
зручного перебування у міському просторі, символічного 
«привласнення» його з одного боку, з іншого — «шерінгу» 
свого настрою, нового вбрання, історії, ініціатив тощо; 

 облаштувати відкриті майданчики для масштабних культурно-
мистецьких подій (один із варіантів — реконструювати 
Співоче поле). 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради; 
структурні підрозділи виконавчого комітету Полтавської 
міської ради 

Ефект Розвиток можливостей для всебічної взаємодії між містянами. 
Задоволення потреби в масових культурно-мистецьких подіях. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Запровадити пілотний проєкт по збільшенню робочих годин 
окремих бібліотек і міських закладів культури у визначені 
робочі дні до 21:00 або перенесення робочих годин на другу 
половину дня, наприклад: 12:00–20:00 чи 13:00–21:00. 
Провести заміри впливу на загальну ситуацію та на зміни у 
кількості відвідувачів. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради; 
Департамент культури і туризму Полтавської ОДА 

Ефект Врахування робочого графіку економічно активних містян в 
роботі закладів культури. Збільшення доступності культурної 
інфраструктури. Збільшення кількості відвідувачів. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Заснувати міську літературну резиденцію, у партнерстві з 
громадськими організаціями і мистецькими формаціями. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Посилення звучання Полтави в національному мистецькому 
просторі. Примноження кількості амбасадорів міста серед 
учасників резиденції. Взаємодія містян із відомими резидентами. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Додати до переліку відкритих даних план-графік комунальних 
культурно-масових заходів із деталізованою інформацією. 
Публікувати план-графік на офіційних вебсайтах Департаменту 
культури, молоді і спорту Полтавської міськради, Департаменту 
культури і туризму Полтавської облдержадміністрації із 
оновленням у випадку змін. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради; 
Департамент культури і туризму Полтавської ОДА 

Ефект Підвищення відкритості та прозорості в роботі. Інформування про 
активності в сфері культури. Забезпечення доступу платників 
податків до інформації про використання публічних коштів. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Провести огляд витрат (дослідження ефективності виконання 
бюджетних програм) у галузі культури Полтави й Полтавщини. 

Кому Незалежним аналітичним центрам, дослідницьким установам 

Ефект Результати такого дослідження продемонструють зв'язок між 
обсягами фінансування напрямів/установ та досягненням цілей 
у сфері культурної політики. Розуміння слабких місць у 
плануванні та фінансуванні культурних активностей. Додаткова 
можливість привести фінансове планування галузі у 
відповідність до суті програмно-цільового бюджетування, що 
наблизить досягнення поставлених цілей та відкриє можливість 
оптимізувати витрати. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Провести дослідження питання ціноутворення на квитки у 
закладах культури та економічного ефекту від надання 
установами платних послуг. Дослідити ринок цін і послуг у 
сфері культури в країні загалом. 

Кому Департамент культури та туризму Полтавської ОДА; 
Департамент культури, молоді та спорту Полтавської 
міськради; неурядові аналітичні центри; дослідницькі інституції 

Ефект Встановлені найбільш перспективні культурні послуги та 
сервіси для Полтавщини. Оцінка ринку загалом дасть змогу 
сформувати конкурентну тарифну сітку для обраних послуг і 
побудувати системний підхід до організації та розвитку надання 
платних послуг закладами культури. За результатами такого 
дослідження можливий висновок щодо необхідності зміни 
підходу до розрахунку тарифів на культурні послуги на 
державному рівні. У такому випадку дослідження може стати 
одним із основних аргументів та базою для подальших змін. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Провести пілотний проєкт із переведення 1–2 фінансово 
найуспішніших комунальних закладів сфери культури у статус 
комунального некомерційного підприємства. 

Кому Департамент культури та туризму Полтавської ОДА, 
Департамент культури, молоді та спорту Полтавської міськради 

Ефект Заклади культури із сильним менеджментом мають потенціал 
до удосконалення та розвитку свого закладу і свого виду 
мистецтва, проте, статус комунального закладу дещо обмежує 
повноваження керівництва установи у веденні фінансової та 
господарської діяльності. Розширення свободи менеджменту 
у організації життя закладів культури може мотивувати їх до 
розвитку та набуття фінансової незалежності від 
бюджетних коштів. 
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ПРОПОЗИЦІЯ Доповнити Державний реєстр нерухомих пам’яток України 
рядком «Балансоутримувач пам’ятки». 

Кому Міністерство культури та інформаційної політики України 

Ефект Можливість отримувати інформацію у формі відкритих даних 
про актуальну організацію, яка опікується пам’яткою. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ У обласному та міському бюджетах участі розподіляти проєкти 
за категоріями відповідно до їхніх сфер, передбачивши 
окремішнє існування видів «культура» і «туризм». 

Кому Полтавська міська рада, Інститут розвитку міста, 
Полтавська обласна рада 

Ефект Наповнення бюджетів участі новими категоріями дозволить 
апліканту не заплутатися серед приналежності свого проєкту 
до тієї чи іншої сфери, а громадянам — віднайти його під час 
голосування. Стимулювання пропозиції культурно-
туристичних проєктів. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Забезпечити підтримку сучасних ініціатив з освіти дорослих. 
Однією з умов має бути партнерство університетів, 
громадських організацій, культурних інституції, комерційних 
структур, що надають освітньо-тренінгові послуги. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 
спільно з Управлінням освіти і науки Полтавської міськради 

Ефект Освіта дорослих уможливлює соціальну мобільність, активізує 
творчі та культурні поривання людей, а також заохочує їх до 
ведення більш здорового способу життя. Освіта дорослих — 
рушій взаємодії між трьома вимірами сталого розвитку 
(економічним, соціальним та екологічним). 
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ПРОПОЗИЦІЯ Створити місця для взаємодії, передачі досвіду та знань, 
порозуміння між усіма поколіннями містян (Будинки 
усіх поколінь). 

Кому Департамент культури, молоді та спорту; Департамент охорони 
здоров’я та соціального розвитку; Управління освіти і науки 
полтавської міськради 

Ефект Усі зацікавлені сторони можуть внести свій досвід і навички та 
водночас скористатися знаннями, вміннями інших. Утворення 
контактних точок для кожного, хто використовує свої вміння та 
таланти, хоче бути поруч з іншими. Передача досвіду й знань 
між поколіннями, особливо від людей поважного віку. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Публікувати на вебсайті Управління культури та ресурсі 
«Полтава туристична» інформацію про всі (у т. ч. незалежні) 
культурно-мистецькі події, передбачивши також можливість 
надання зворотнього зв’язку. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради 

Ефект Більша поінформованість містян про культурне життя міста, 
промоційний майданчик для всіх культурних ініціатив, 
збільшення доступності культури. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ Закуповувати у полтавських неурядових онлайн-майданчиків 
(які характеризуються найбільшою кількістю авдиторії) послуги 
поширення інформації про активності в сфері культури та 
публікування інших тематичних оголошень. 

Кому Департамент культури, молоді і спорту Полтавської міськради; 
Департамент культури і туризму Полтавської ОДА 

Ефект Підвищення рівня інформування містян про активності в сфері 
культури. Більша відвідуваність заходів. 
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ДОДАТОК А. Методологія дослідження 
Гіпотеза: чинна культурна політика міста Полтави вповні не враховує потреб та 
інтересів містян. 

Мета: сприяти покращенню культурної політики Полтави за допомогою розроблених 
висновків і пропозицій на основі встановлених потреб містян, рівня доступності культурного 
продукту, порівняння інтересів полтавців із пріоритетами чинної політики. 

Предмет: культурно мистецький простір Полтави, як сукупність актів, норм, практик і 
наративів. 

Об’єкт: культурна політика міста: її вироблення, реалізація та інструменти моніторингу. 

Завдання: 

1. Соціологічне дослідження культурних запитів та інтересів мешканців Полтави, рівня 
доступності для них культурного продукту, орієнтирів до розуміння потреб; 

2. Аналіз чинної місцевої політики в сфері культури: її пріоритетів та особливостей 
фінансування; 

3. Встановити особливості та фінансові обсяги фандрейзингу культурних і туристичних 
ініціатив полтавців; 

4. Порівняти результати соціологічного дослідження та аналізу чинної місцевої 
культурної політики; 

5. Окреслити більш дієві способи використання культурного потенціалу для міського 
розвитку. 

Джерела даних: 

 відомості Держстату щодо чисельності та статево-вікової структури постійного 
населення Полтави, що старші 18 років; 

 стенограми 5 розвідувальних фокус-груп; 
 1062 заповнених методом face-to-face опитувальних анкет та 201 заповнена онлайн-

анкета; 
 відкриті дані з офіційних вебсайтів центральних і регіональних органів виконавчої 

влади (Верховна рада України, Кабінет міністрів України, окремі Міністерства, 
Державна служба статистики України, Єдиний державний вебпортал відкритих даних, 
Полтавські облдержадміністрація й райдержадміністрація тощо), місцевого 
самоврядування (Полтавські міська й обласна ради, Портал відкритих даних 
Полтавської міської ради, Управління культури міськради, Департамент культури й 
туризму Полтавської облдержадміністрації тощо); 

 відкриті онлайн-реєстри та бази даних (https://spending.gov.ua/, 
https://prozorro.gov.ua/ тощо); 

 отримана за запитами офіційна інформація; 
 дані краудфандингових платформ. 

 

Методи дослідження завдання №1 «Соціологічне дослідження культурних запитів та 
інтересів мешканців Полтави, рівня доступності для них культурного продукту, 
орієнтирів до розуміння потреб». 

Опитування полтавців проведене за кількісною стратегією у період із 18 по 20 серпня 
методом особистого інтерв’ю у форматі face-to-face. Вибірка репрезентативна за статтю та 
віком. Теоретична похибка — 3% з імовірністю 0,9545. Опитувальна анкета розроблена з 
урахуванням результатів розвідувальних фокус-груп із представниками основних вікових 
категорій: 18–29 років, 30–39 років, 40–49 років, 50–59 років, 60+ років. 

  



181 
 

Усього в опитуванні взяли участь 1062 респонденти, із них чоловіків — 44,6%, жінок — 55,4%. 
Соціально-демографічна характеристика опитаних наведена у Додатку Б. Мета 
опитування — встановити рівень доступності культурного продукту та задоволеності 
культурних потреб полтавців. Детальний розподіл відповідей міститься у Додатку В. 

 

Методи дослідження завдання №2 «Аналіз чинної місцевої політики в сфері культури: її 
пріоритетів та особливостей фінансування». 

Підзавдання 2.1. Аналіз пріоритетів чинної місцевої політики в сфері культури. 

Мета: визначити пріоритети місцевої політики у сфері культури та співставити їх із 
національними засадами. 

Предмет: національні нормативно-правові акти та стратегічні документи, місцеві політики 
(цільові програми тощо) сфери культури. 

Завдання: 

1. Аналіз пріоритетів та базових принципів місцевих концепцій, стратегій, цільових сфери 
культури; 

2. Аналіз відповідності національній стратегії місцевих політик у сфері культури; 
3. Аналіз відмінностей між стратегічними документами розвитку культури Полтави на 

періоди 2015–2019 та 2020–2024 років; 
4. Аналіз відмінностей між міською та обласною культурними політиками. 

Методи аналізу: 

 аналіз рішень — для визначення базових принципів та пріоритетів місцевої політики; 
 порівняння — для співставлення національної й місцевої політик у сфері культури; 
 контент-аналіз. 

Підзавдання 2.2. Аналіз особливостей фінансування чинної місцевої політики в сфері 
культури. 

Ціль: встановити особливості фінансування комунальної сфери культури міста Полтава й 
Полтавської області (обсяги, пріоритетність, стійкість). 

Предмет: бюджет культурної галузі міста Полтави й Полтавської області. 

Завдання: 

1. Аналіз частки фінансування сфери культури в полтавських міському та обласному 
бюджетах. 

2. Аналіз структури бюджетних видатків галузі культури в розрізі кодів економічної 
класифікації видатків. 

3. Аналіз мережі розпорядників бюджетних коштів сфери культури. 
4. Аналіз дохідної частини бюджетів закладів культури — розпорядників бюджетних 

коштів з фокусом на платних послугах. 

Застосували два типи вибірок: 

1. Бюджетні програми (13 одиниць) — основний фокус зосередили на бюджетних 
програмах, розпорядником коштів яких є Департамент культури міста/області та які 
за своєю функціональною класифікацією належать до фінансування сфери культури. 
Опосередковано торкнулись також програм вказаних Департаментів за іншими КФКВ. 

2. Заклади культури (24 об'єкти: 15 міських та 9 обласних) — до фокусу дослідження 
відібрали комунальні організації (установи та підприємства), які географічно 
розташовані на території міста Полтава та перебувають у підпорядкуванні обласного 
та міського департаментів культури. 
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Методи аналізу: 

 аналіз рішень — для демонстрації динаміки бюджетного фінансування галузі культури 
за результатами перегляду міського/обласного бюджетів; 

 системний аналіз — для виявлення тенденцій фінансово-господарської поведінки 
об'єктів культури Полтавщини у аспектах планування, отримання та витрачання 
коштів; 

 порівняння — для ілюстрації підходів до фінансування культури коштами міського та 
обласного бюджетів. 

Аналізовані дані: бюджетна та фінансова звітність установ/підприємств; нормативно-
правова база діяльності закладів культури; набори відкритих даних офіційних веб-порталів 
органів влади, електронні аналітичні інструменти (e-Data, bipro.prozorro). 

Методологічне застереження 

Для аналізу фінансування культурної галузі у місті та області за 2019–2020 роки використали 
планові фінансові показники, зафіксовані у перших редакціях рішень про місцевий бюджет. 

Спалах епідемії коронавірусної інфекції спричинив перерозподіли бюджетних коштів на 
різних рівнях. Тому для бюджету 2020 року додатково розглянули всі прийняті зміни 
протягом першого півріччя. Відтак у пунктах аналізу динаміки фінансування культури в 
міському та обласному бюджетах протягом першого півріччя 2020 року (5.1.3 і 5.2.3), а також 
у таблиці 5.2 використали дані про видатки, затверджені новішими, ніж перша редакція, 
рішеннями про бюджет. 

 

Методи дослідження завдання №3 «Встановити особливості залучення фінансування на 
культурні і туристичні ініціативи полтавців (бюджети участі, Український культурний 
фонд, краудфандинг)». 

Для проведення аналізу використали відкриті дані розпорядників публічної інформації, дані 
краудфандингових платформ. Виокремили культурні та туристичні проєкти. Періодом для 
аналізу обрали 2019 рік. Нормативний аналіз охопив акти Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, положення про бюджети участі м. Полтава та Полтавської області. 
Використали аналітичні методи: 

 з елементами STEP і SWOT-аналізу; 
 прогнозування та моделювання; 
 кількісного аналізу показників (поданих та успішних заявок, отриманих голосів, 

зібраних у результаті коштів); 
 якісний аналіз на предмет простоти викладу тексту та його доступності. 

Загалом дослідили культурні та туристичні проєкти, подані в межах: 

 міського та обласного бюджетів участі, 
 відбору до Українського культурного фонду, 
 краудфандингових платформ («Спільнокошт», «ЗМІСТ»). 

Відмовилися від оцінки виконання культурних та туристичних проєктів у бюджетах участі, 
оскільки їхня імплементація триває протягом 2020 року. Також не оцінювали якісне 
наповнення проєктів, аби уникнути надмірного суб’єктивізму. 
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Методи дослідження завдання №4 «Порівняти результати соціологічного дослідження 
та аналізу чинної місцевої культурної політики». 

 порівняння культурних запитів полтавців із пріоритетами культурної політики; 
 оцінка доступності культурних послуг (продукту) для полтавців; 
 контент-аналіз офіційних вебсторінок муніципальних органів влади в сфері культури; 
 кількісний аналіз подієвої активності комунальної сфери культури. 

  

Методи дослідження завдання №5 «Окреслити більш дієві способи використання 
культурного потенціалу для міського розвитку». 

 аналіз міжнародних галузевих документів; 
 систематизації даних, отриманих у ході фокус-групових дискусій, із опитування 

полтавців методом очного анкетування та онлайн-форми, за допомогою матриці «ядра 
культури»; 

 

 зіставлення виявлених культурних запитів полтавської громади та пробілів чинної 
міської політики; 

 формування реперних точок розвитку культури міста; 
 моделювання алгоритму дій для більш ефективного використання культурного 

потенціалу міста. 
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ДОДАТОК Б. Соціально-демографічна характеристика 
респондентів 
Стать 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

Жінка 588 55,37% 
Чоловік 474 44,63% 
Інше 0 0% 

Усього 1062 100,00% 

Вік 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

18–29 років 241 22,69% 
60+ років 232 21,85% 
50–59 років 210 19,77% 
40–49 років 193 18,17% 
30–39 років 186 17,52% 

Усього 1062 100,00% 

Як давно мешкаєте у Полтаві 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

від самого народження 587 55,27% 
більше 20-ти 254 23,92% 
10–20 років 78 7,34% 
5–10 років 57 5,37% 
3–5 років 45 4,24% 
1–3 роки 31 2,92% 
менше року 10 0,94% 

Усього 1062 100,00% 

Сімейний стан 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

Одружений / заміжня (офіційний шлюб) 452 42,56% 
Не одружений/-на 324 30,51% 
Вдівець / вдова 130 12,24% 
Розлучений / -на 106 9,98% 
Перебуваю у громадянському шлюбі 49 4,61% 
Свій варіант — «Не знаю» 1 0,09% 

Усього 1062 100,00% 

Наявність дітей 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

так 694 65,35% 
ні 364 34,27% 
відмова від відповіді 4 0,38% 

Усього 1062 100,00% 
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Освіта 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

Незавершена вища/Вища 524 49,34% 
Середня спеціальна 213 20,06% 
Професійно-технічна 204 19,21% 
Середня 116 10,92% 
Початкова/неповна середня 5 0,47% 

Усього 1062 100,00% 

Зайнятість 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

Кваліфікований робітник 291 27,40% 
Пенсіонер 218 20,53% 
Фрілансер / самозайнята особа 140 13,18% 
Учень/студент 92 8,66% 
Працівник бюджетної сфери (лікар, педагог 
тощо) 

73 6,87% 

Домогосподарка / Перебуває у декретній 
відпустці 

73 6,87% 

Підприємець 57 5,37% 
Безробітний 43 4,05% 
Державний службовець 30 2,82% 
Керівник підприємства, установи, підрозділу 
підприємства 

21 1,98% 

Військовослужбовець, службовець СБУ, 
МВС 

12 1,13% 

Людина з інвалідністю 12 1,13% 
Усього 1062 100,00% 

Матеріальне становище 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

Середнє 722 67,98% 
Низьке 306 28,81% 
Високе 32 3,01% 
Важко відповісти / Відмова від відповіді 2 0,19% 

Усього 1062 100,00% 
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ДОДАТОК В. Розподіли відповідей соціологічного 
опитування полтавців 

1. Чим для вас є культура? (1 відповідь) 

Варіанти відповіді Кількість відповідей 
% від кількості 
респондентів 

слідування традиціям 242 22,79% 
належне виховання дітей 201 18,93% 
спільні цінності 165 15,54% 
розширення світогляду 149 14,03% 
можливість самовираження 118 11,11% 
самоосвіта 92 8,66% 
емоційні враження 90 8,47% 
Свій варіант 5 0,47% 

Усього 1062 100,00% 
Деталізація відповідей «Свій варіант» 

Все в комплексі 4 0,38% 
Чесність і порядність 1 0,09% 

2.  Як би Ви охарактеризували Полтаву на культурній карті України? (1 відповідь) 

Варіанти відповіді Кількість відповідей 
% від кількості 
респондентів 

Провінція зі своїм шармом 463 43,60% 
Місце для розвитку 320 30,13% 
Регіональний осередок 154 14,50% 
Не знаю / Важко відповісти 53 4,99% 
Далека околиця 32 3,01% 
Сіра зона 30 2,82% 
Свій варіант 10 0,94% 

Усього 1062 100,00% 
Деталізація відповідей «Свій варіант» 

духовна столиця 3 0,28% 
красота 2 0,19% 
занедбаний регіональний 
осередок 

1 0,09% 

затишне містечко 1 0,09% 
культурна столиця 1 0,09% 
столиця 1 0,09% 
культурний центр України 1 0,09% 

3.  Чому ви надаєте перевагу для розвитку особистості і створення доброго настрою? Із 
наведеного переліку оберіть, будь ласка, ті способи, які були Вам характерні протягом 
останнього року (всі можливі відповіді) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

перегляд фільмів/серіалів вдома 468 44,07% 7,93% 
читання книжок 374 35,22% 6,34% 
перегляд телепередач (по 
телевізору/інтернеті) 

356 33,52% 6,03% 

пошук інформації в інтернеті 338 31,83% 5,73% 
прослуховування музики вдома 289 27,21% 4,90% 
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Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

спортивні заходи 264 24,86% 4,47% 
перегляд стрічки соціальних мереж 261 24,58% 4,42% 
святкування національних і міських 
свят (День міста, День Конституції, 
День Незалежності тощо) 

257 24,20% 4,35% 

відвідування кінотеатру 220 20,72% 3,73% 
відвідування театральних вистав 215 20,24% 3,64% 
музичні концерти 212 19,96% 3,59% 
прослуховування музики «на ходу» і 
під час роботи 

190 17,89% 3,22% 

екскурсії містом, відвідування місць 
історичної спадщини 

175 16,48% 2,97% 

читання друкованих газет, 
журналів 

174 16,38% 2,95% 

перегляд відеоблогів 159 14,97% 2,69% 
заняття творчістю (написання 
віршів, романів, музики, пісень, 
малювання, фотографування тощо) 

151 14,22% 2,56% 

гумористичні концерти 147 13,84% 2,49% 
граю в комп'ютерні ігри 145 13,65% 2,46% 
читання блогів 145 13,65% 2,46% 
ярмарки (рукодільні, сувенірні, 
гастрономічні, речові, 
рослинницькі) 

135 12,71% 2,29% 

відвідування музейних експозицій, 
галерей, виставок 

131 12,34% 2,22% 

відвідування фестивалів 127 11,96% 2,15% 
заняття рукоділлям/ремісництвом 126 11,86% 2,13% 
заходи з вшанування пам’яті 115 10,83% 1,95% 
прослуховування радіо і подкастів 107 10,08% 1,81% 
активності для дітей 105 9,89% 1,78% 
відвідую бібліотеки 89 8,38% 1,51% 
майстер-класи 81 7,63% 1,37% 
презентації книг, літературні вечори 76 7,16% 1,29% 
активно веду власні профілі 
(створюю контент) у соц. мережах 

75 7,06% 1,27% 

лекції, семінари, дискусії 75 7,06% 1,27% 
відвідування балету, оперних 
вистав 

59 5,56% 1,00% 

цирк 38 3,58% 0,64% 
нічого з переліченого 14 1,32% 0,24% 
Свій варіант 9 0,85% 0,15% 
Усього 5902 — 100,00% 

Деталізація відповідей «Свій варіант» 
Рибалка 4 0,38% 0,07% 
Храм 2 0,19% 0,03% 
Гуляти 1 0,09% 0,02% 
Відпочинок на природі 1 0,09% 0,02% 
Кросворди 1 0,09% 0,02% 
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4. З наведених тверджень оберіть те, з яким Ви повністю погоджуєтесь (1 відповідь) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

Можливостей в цілому достатньо, проте часом 
дечого не вистачає 

525 49,44% 

Створених у моєму місті можливостей для 
розвитку особистості, і доброго настрою 
цілковито достатньо 

337 31,73% 

Можливостей для повноцінного культурного 
життя у моєму місті дуже мало 

156 14,69% 

У моєму місті відсутнє культурне середовище 
для розвитку особистості, способу життя і 
доброго настрою 

44 4,14% 

Усього 1062 100,00% 

5.  Чого особисто Вам бракує у Полтаві? (не більше 3 відповідей) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

Усього вистачає 238 22,41% 11,75% 
Відреставрованих пам'яток 169 15,91% 8,35% 
Активностей для дітей 167 15,73% 8,25% 
Разових потужних подій 
(фестивалів, форумів, тощо) 

150 14,12% 7,41% 

Не знаю / важко відповісти 115 10,83% 5,68% 
Сучасних музеїв 113 10,64% 5,58% 
Впізнаваного бренду міста 103 9,70% 5,09% 
Подій за участі зірок шоу-бізнесу, 
кіно і музики 

97 9,13% 4,79% 

Комфортного публічного простору 91 8,57% 4,49% 
Знакових споруд, що передають 
«дух часу» 

89 8,38% 4,40% 

Виставки картин, скульптур, 
мистецьких творів 

87 8,19% 4,30% 

Можливості впливати на 
вироблення культурної політики 

80 7,53% 3,95% 

Можливості у комфортних умовах 
займатися улюбленим видом 
спорту чи тілесними практика 
включно з танцем, йогою, 
бойовими мистецтвами 

78 7,34% 3,85% 

Можливості реалізувати власні 
творчі ініціативи 

77 7,25% 3,80% 

Насиченості культурного простору, 
яке відчувається щодня як повітря 

68 6,40% 3,36% 

Доступу до шедеврів світової 
класики 

65 6,12% 3,21% 

Експериментального мистецтва 62 5,84% 3,06% 
Конкурентоспроможних 
університетів 

47 4,43% 2,32% 

Вивчення основ світової культури і 
мистецтва у рамках шкільної 
програми 

47 4,43% 2,32% 
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Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

Авторського одягу від українських 
дизайнерів 

43 4,05% 2,12% 

Медіа, що висвітлює культурні 
активності національного і 
світового масштабу 

36 3,39% 1,78% 

Свій варіант 3 0,28% 0,15% 
Усього 2025 — 100,00% 
Деталізація відповідей «Свій варіант» 
Естетика архітектури 1 0,09% 0,05% 
Зупинити крадіїв, які розкрадають 
бюджет міста 

1 0,09% 0,05% 

Концерти іноземних зірок 1 0,09% 0,05% 

6. Уявімо, що Вам необхідно обрати куди піти або чим займатися. Що може стати 
причиною того, що Ви відмовитесь від участі у певній активності? (усі можливі 
варіанти відповіді) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

Незручний час/ день тижня 396 37,29% 23,10% 
Висока вартість входу 289 27,21% 16,86% 
Таких причин немає, головне — 
бажання 

223 21% 13,01% 

Незручне місце (далеко від дому/ 
роботи) 

163 15,35% 9,51% 

Низький рівень організації 156 14,69% 9,10% 
Організатор не викликає довіри 132 12,43% 7,70% 
Відсутнє (незадовільне) змістовне 
наповнення 

122 11,49% 7,12% 

Токсичний політичний спонсор 120 11,30% 7,00% 
Не знаю / Важко відповісти 68 6,40% 3,97% 
Жорсткий стиль лідерства 39 3,67% 2,28% 
Свій варіант 6 0,56% 0,35% 

Усього 1714 - 100,00% 
Деталізація відповідей «Свій варіант» 

Самопочуття 2 0,19% 0,12% 
Хвороба 2 0,19% 0,12% 
Настрій 1 0,09% 0,06% 
Коронавірус 1 0,09% 0,06% 

7.  Протягом останнього року як часто Ви виїздили на природу (пляж, базу 
відпочинку, дачу)? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

щомісяця 612 57,63% 
1 раз на 3 місяці 168 15,82% 
жодного разу, але хотів би 91 8,57% 
1 раз на рік 80 7,53% 
жодного разу, мені це нецікаво 57 5,37% 
1 раз на півроку 54 5,08% 

Усього 1062 100,00% 



190 
 

8.  Протягом останнього року як часто Ви відвідували кінотеатр, музичний концерт, 
гумористично-розважальне шоу? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

щомісяця 212 19,96% 
жодного разу, але хотів би 197 18,55% 
жодного разу, мені це нецікаво 185 17,42% 
1 раз 3 місяці 179 16,85% 
1 раз на рік 145 13,65% 
1 раз на півроку 144 13,56% 

Усього 1062 100,00% 

9.  Протягом останнього року як часто Ви займалися спортом, активним відпочинком 
(похід, велопрогулянка, катання на лижах)? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

щомісяця 430 40,49% 
жодного разу, мені це нецікаво 254 23,92% 
жодного разу, але хотів би 134 12,62% 
1 раз 3 місяці 114 10,73% 
1 раз на півроку 67 6,31% 
1 раз на рік 63 5,93% 

Усього 1062 100,00% 

10.  Протягом останнього року як часто Ви відвідували театр, музей, художню 
галерею, виставки? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

жодного разу, але хотів би 245 23,07% 
жодного разу, мені це нецікаво 227 21,37% 
1 раз на рік 190 17,89% 
1 раз на півроку 162 15,25% 
1 раз 3 місяці 127 11,96% 
щомісяця 111 10,46% 

Усього 1062 100,00% 

11.  Протягом останнього року як часто Ви займалися самоосвітою (читання книжок, 
відвідування гуртків, навчальних курсів, лекторію)? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

щомісяця 567 53,39% 
жодного разу, мені це нецікаво 194 18,27% 
1 раз 3 місяці 97 9,13% 
жодного разу, але хотів би 88 8,29% 
1 раз на рік 77 7,25% 
1 раз на півроку 39 3,67% 

Усього 1062 100,00% 
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12. Протягом останнього року як часто Ви займалися хатніми справами, відпочивали 
вдома (перегляд фільму, комп'ютерні ігри), запрошували гостей, ходили у гості? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

щомісяця 893 84,09% 
1 раз 3 місяці 94 8,85% 
1 раз на півроку 25 2,35% 
жодного разу, але хотів би 19 1,79% 
жодного разу, мені це нецікаво 17 1,60% 
1 раз на рік 14 1,32% 

Усього 1062 100,00% 

13.  Протягом останнього року як часто Ви відвідували ресторани, бари, кафе, дискотеки, 
нічні клуби, караоке, парки розваг, шопінг у ТРЦ? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

щомісяця 385 36,25% 
жодного разу, мені це нецікаво 229 21,56% 
1 раз 3 місяці 204 19,21% 
1 раз на півроку 98 9,23% 
1 раз на рік 76 7,16% 
жодного разу, але хотів би 70 6,59% 

Усього 1062 100,00% 

14.  Уявіть ідеальні вихідні. Який спосіб їх проведення Ви би обрали (за умови, що все 
доступно та можливо)? (не більше 3 відповідей) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

виїзд на природу (пляж, базу 
відпочинку, дачу), відвідування спа-
салону, сауни 

727 68,46% 30,47% 

заняття спортом, активний 
відпочинок (похід, велопрогулянка, 
катання на лижах) 

353 33,24% 14,79% 

кінотеатр, музичний концерт, 
гумористично-розважальне шоу 

318 29,94% 13,33% 

відвідування ресторану, бару, кафе, 
дискотеки, нічного клубу, караоке, 
парку розваг, шопінг у ТРЦ 

276 25,99% 11,57% 

хатні справи, відпочинок вдома 
(перегляд фільму, комп'ютерні ігри), 
запрошення гостей, похід у гості 

268 25,24% 11,23% 

відвідування театру, музею, 
художньої галереї, виставки 

244 22,98% 10,23% 

самоосвіта (читання книжок, 
відвідування гуртків, навчальних 
курсів, лекторію) 

164 15,44% 6,87% 

не знаю / важко відповісти 36 3,39% 1,51% 
Усього 2386 — 100,00% 
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15. Як Ви дізнаєтеся про культурні заходи в місті? (всі можливі відповіді) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

афіші на вулицях 522 49,15% 19,00% 
від знайомих, рідних 437 41,15% 15,91% 
інтернет ЗМІ 430 40,49% 15,65% 
з фейсбуку 401 37,76% 14,60% 
з інстаграм 303 28,53% 11,03% 
місцеве телебачення 188 17,70% 6,84% 
сайти закладів, де проводяться 
заходи 

114 10,73% 4,15% 

по радіо 89 8,38% 3,24% 
сайти концертних агентств 69 6,50% 2,51% 
із друкованої преси 66 6,21% 2,40% 
національне телебачення 56 5,27% 2,04% 
тематичні розсилки від 
організаторів 

43 4,05% 1,57% 

не цікавлюся культурними заходами 29 2,73% 1,06% 
Усього 2747 — 100,00% 

16.  На Вашу думку, чи достатньо у Полтаві можливостей для розвитку Ваших хобі та 
творчих захоплень? (1 відповідь) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

так 743 69,96% 
ні 283 26,65% 
важко відповісти 36 3,39% 

Усього 1062 100,00% 

17.  Чи задоволені Ви рівнем культурного розвитку міста Полтави? 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

так 601 56,59% 
ні 415 39,08% 
важко відповісти 46 4,33% 

Усього 1062 100,00% 
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18. Як Ви вважаєте, що потрібно змінити у Полтаві, щоб місто стало більш культурно 
потужним і виразнішим? (всі можливі варіанти відповіді) 

Варіанти відповіді 
Кількість 

відповідей 
% від кількості 
респондентів 

% від кількості 
відповідей 

покращити благоустрій (вулиці, 
парки інше) 

706 66,48% 14,07% 

захищати архітектурні пам’ятки 519 48,87% 10,35% 
покращити сервіс у громадському 
транспорті 

510 48,02% 10,17% 

організовувати заходи з 
урахуванням потреб містян 

377 35,50% 7,52% 

підтримувати місцеві культурні 
проєкти 

343 32,30% 6,84% 

викладати у школах, коледжах та 
університетах курс світової 
культури 

327 30,79% 6,52% 

підвищити освіченість містян про 
родзинки Полтави 

314 29,57% 6,26% 

покращити якість наявних заходів 260 24,48% 5,18% 
організовувати більше заходів 258 24,29% 5,14% 
створити культурний бренд міста 253 23,82% 5,04% 
підвищення кваліфікації працівників 
культури 

241 22,69% 4,80% 

створити єдину інформаційну 
портал-афішу всіх заходів 

236 22,22% 4,70% 

додаткові заходи у віддалених 
районах міста 

231 21,75% 4,61% 

створити сучасний мистецький хаб 
(мультикультурний центр дозвілля) 

174 16,38% 3,47% 

досліджувати сферу культури міста 170 16,01% 3,39% 
важко відповісти 92 8,66% 1,83% 
Свій варіант 5 0,47% 0,10% 

Усього 5016 — 100,00% 
Деталізація відповідей «Свій варіант» 

Органи влади 1 0,09% 0,02% 
Продовжити графік руху 
громадського транспорту до пізна 

2 0,19% 0,04% 

Посилений патруль вулиць ввечері 1 0,09% 0,02% 
Не красти бюджет 1 0,09% 0,02% 
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ДОДАТОК Г. Глосарій термінів бюджетного аналізу 
Державна цільова програма — це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які 
спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей 
економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням 
коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом 
виконавців, ресурсним забезпеченням. 

Міська/обласна цільова програма — це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, 
узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, 
спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку міста/області або окремих 
галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста/області, реалізація яких 
здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету. 

Бюджетна програма — сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань 
та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних 
коштів відповідно до покладених на нього функцій. 

Одержувач бюджетних коштів — суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, 
яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на 
здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання 
кошти бюджету. 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі — метод управління бюджетними 
коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із 
застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях 
бюджетного процесу. 

Державна допомога суб'єктам господарювання — підтримка у будь-якій формі суб’єктів 
господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або 
загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва 
окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності. 

Спеціальний фонд бюджету — складова частина бюджету. Кошти, що мають чітко 
визначені джерела наповнення і напрями використання (у тому числі власні надходження 
бюджетних установ). 

Загальний фонд бюджету — складова частина бюджету. Кошти призначені для реалізації 
загальних функцій (освітньої, медичної тощо). 

Програмна класифікація видатків — використовується у програмно-цільовому плануванні, 
показує розподіл коштів у розрізі бюджетних програм. 

Економічна класифікація видатків — деталізує видатки за їх безпосереднім призначенням 
(заробітна плата, оплата комунальних послуг, тощо). Має дві загальні категорії — поточні та 
капітальні видатки. 

Функціональна класифікація видатків — групує видатки за функціями, на виконання яких 
вони спрямовуються (освіта/оборона/медицина/тощо). 

Комунальне підприємство — юридична особа (підприємство), утворена територіальною 
громадою (її представницьким органом), що діє на основі комунальної власності та має право 
працювати на комерційній основі. 
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Комунальний заклад — юридична особа, яка утворюється територіальною громадою 
(її представницьким органом) для задоволення базових потреб громади у конкретній сфері 
життєдіяльності та не може працювати на комерційній основі. 

Головний розпорядник бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, які 
отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень. Їх перелік 
визначається рішенням про місцевий бюджет або у законі про Державний бюджет. 

Відповідальний виконавець бюджетної програми — юридична особа (установа/заклад), 
яка знаходиться у підпорядкуванні головного розпорядника бюджетних коштів та відповідає 
за цільове та ефективне використання коштів на реалізацію конкретної бюджетної програми, 
контролює її виконання, веде звітність тощо.  

Результативні показники бюджетної програми — це показники, на підставі яких 
здійснюються оцінка й аналіз ефективності використання бюджетних коштів, передбачених 
на виконання бюджетної програми, для досягнення мети та реалізації завдань програми. 

Поточні трансферти — кошти, які міська рада направляє на підтримку діяльності 
комунальних підприємств у сфері культури.  

Капітальні трансферти — цільова нерегулярна безповоротна фінансова допомога закладам 
за рахунок бюджету.  
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ДОДАТОК Д. Типовий перелік бюджетних програм у галузі 
культури 

Код Назва 

110101 Творчі спілки 

110102 Театри 

110103 
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи 

110104 
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами 
розвитку культури і мистецтва 

110105 Фінансова підтримка гастрольної діяльності  

110201 Бібліотеки 

110202 Музеї і виставки 

110203 Заповідники 

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

110205 Школи естетичного виховання дітей 

110300 Кінематографія 

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 

— Зоопарки 
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ДОДАТОК Е. Перелік платних послуг, які може надавати 
заклад культури 
1. Проведення вистав, постановок, концертів, фестивалів, конкурсів та інших культурно-

мистецьких чи розважальних заходів. Розміщення рекламної продукції та рекламних 
конструкцій під час їх проведення. 

2. Проведення занять у творчих студіях, школах, секціях. Стажування, підвищення 
кваліфікації та консультації з питань збереження, дослідження, консервації та 
реставрації культурних цінностей. 

3. Організація діяльності мистецьких аматорських об’єднань, клубів за інтересами. 
4. Розроблення оригінальних сценаріїв, проведення постановочної роботи. 
5. Організації та/або проведення спектаклів, концертів колективів аматорської 

творчості. 
6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, 

оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів. 
7. Організації та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, симпозіумів, 

конференцій, семінарів тощо. 
8. Показ слайд-фільмів, кінопрограм, лазерних шоу. 
9. Надання послуг з користування атракціонами, іграми, тенісними кортами, більярдами, 

тирами тощо. 
10. Виготовлення та продаж брендованої та сувенірної продукції, видань про заповідники, 

виставки, музеї тощо.  
11. Проведення фото-, відео- і кінозйомок на території та/або в архівах фондів закладів 

культури. 
12. Обслуговування екскурсій під час огляду експозицій, виставок тощо. 
13. Відвідування заповідників, музеїв та виставок. 
14. Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, 

каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій. 
15. Роздрукування інформації з електронних носіїв, ламінування документів. 
16. Розміщення реклами 
17. Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються та підлягають утилізації. 
18. Проведення експертизи культурних цінностей, у т.ч. тих, що ввозяться або вивозяться 

через державний кордон, підготовка та надання історичних, мистецтвознавчих, 
аналітичних висновків, довідок та іншої інформації. 

19. Розроблення та оформлення інтер’єрів, дизайнерське оздоблення виставкових 
стендів, створення та оформлення музейних експозицій, розроблення тематико-
експозиційних планів музеїв. 

20. Надання в оренду приміщень. 
21. Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів. 
22. Ремонт і налагодження музичних інструментів, звуко-, світло- та відеоапаратури. 
23. Ремонт, реставрація, консервація, атрибуція культурних цінностей. 
24. Надання послуг з тимчасового зберігання в музеях, заповідниках, інших музейних 

закладах культурних цінностей, власниками яких є приватні особи. 
25. Виготовлення конструкцій для зберігання, експонування, транспортування 

культурних цінностей, проведення палітурних, брошурувальних робіт. 
26. Пакування культурних цінностей. 
27. Обстеження, дослідження, ремонт, реставрація, консервація, реабілітація, 

музеєфікація, пристосування нерухомих об’єктів культурної спадщини. 
28. Надання фізичним та юридичним особам довідок, висновків щодо нерухомих об’єктів 

культурної спадщини. 
29. Розроблення облікової документації на нерухомі об’єкти культурної спадщини. 
30. Розроблення науково-проєктної документації та підготовка рекомендацій щодо 

ремонту та реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини. 
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31. Рецензування науково-проєктної та облікової документації щодо нерухомих об’єктів 
культурної спадщини. 

32. Виготовлення, ремонт і реалізація обладнання атракціонів, музичних інструментів, 
меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних, 
концертних костюмів, взуття, квіткової продукції, надання гримерних і 
автотранспортних послуг, проведення столярних, слюсарних, будівельних, ремонтно-
реставраційних та інших робіт. 

33. Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвентарю, 
сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту. 

34. Створення цифрових та тривимірних копій з книжок, брошур, музейних предметів, 
документів. 

35. Виготовлення фонограм концертів і спектаклів; надання послуг студій звуко- і 
відеозапису; трансляції вистав, концертів за допомогою Інтернету. 

36. Надання послуг ресторанного господарства  
37. Надання послуг з оренди транспортних засобів, обладнання, майна, інструментів. 

Здійснення вантажних, пасажирських та змішаних перевезень на замовлення. 
38. Надання послуг, пов’язаних із створенням умов для організованого туризму, 

відпочинку. 
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ДОДАТОК Ж. Мережа установ культури Полтави, 
підпорядкованих Департаменту культури, молоді та 
спорту Полтавської міської ради 

Назва закладу Розташування 
Статус 

юридичної 
особи 

Організаційно-
правова 
форма 

Розпорядник/ 
одержувач 

коштів 

Полтавська дитяча 
музична школа №1 
імені П. І.  Майбороди 

місто так 
комунальний 

заклад 
— 

Полтавська дитяча 
музична школа №2 
імені  В.  І.  Шаповаленка 

місто так 
комунальний 

заклад 
— 

Полтавська дитяча 
музична школа №3 
імені Б. Гмирі 

місто так 
комунальний 

заклад 
— 

Полтавська міська 
школа мистецтв «Мала 
академія мистецтв» 
імені Р. Кириченко 

місто так 
комунальний 

заклад 
розпорядник 

Полтавська дитяча 
художня школа 

місто так 
комунальний 

заклад 
— 

Літературно-
меморіальний музей 
Панаса Мирного 

місто так 
комунальний 

заклад 
— 

Літературно-
меморіальний музей 
І. Котляревського місто так 

комунальний 
заклад 

— 

Музей — садиба 
І. Котляревського 

Літературно — 
меморіальний музей 
В.  Г.  Короленка 

місто так 
комунальний 

заклад 
— 

Державний історико-
культурний заповідник 
«Поле Полтавської 
битви» 

місто так 
комунальний 

заклад 
розпорядник 

Полтавський художній 
музей (галерея 
мистецтв) 
імені М.  Ярошенко 

місто так 
комунальне 

підприємство 
— 

Полтавський парк 
культури та відпочинку 
«Перемога» 

місто так 
комунальне 

підприємство 
одержувач 
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Назва закладу Розташування 
Статус 

юридичної 
особи 

Організаційно-
правова 
форма 

Розпорядник/ 
одержувач 

коштів 

КП «Палац дозвілля» місто так 
комунальне 

підприємство 
одержувач 

Міський духовий 
оркестр «Полтава» 

місто так 
комунальне 

підприємство 
одержувач 

Полтавський міський 
Будинок культури 

місто так 

комунальне 
підприємство 

розпорядник 

Клуб с. Івонченці селище так 

— Клуб с. Вакуленці селище так 

Клуб с. Крутий Берег селище так 

Полтавська міська 
централізована 
бібліотечна система 

місто 

так 
комунальний 

заклад 

розпорядник 

Бібліотека-філіал №1 місто 

— 

 

 

 

Бібліотека-філіал №2 місто 

Бібліотека-філіал №3 місто 

Бібліотека-філіал №4 місто 

Бібліотека-філіал №5 місто 

Бібліотека-філіал №6 місто 

Бібліотека-філіал №7 місто 

Бібліотека-філіал №9 - 
дитяча 

місто 

Бібліотека-філіал №10 - 
дитяча 

місто 

Бібліотека-філіал №11 - 
дитяча 

селище 

Бібліотека-філіал №12 - 
дитяча 

місто 

Бібліотека-філіал №13 - 
дитяча 

місто 

Бібліотека-філіал №14 селище 

Бібліотека-філіал №15 селище 

Бібліотека-філіал №16 селище 

Бібліотека-філіал №17 селище 
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