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Оновлення (реорганізація) мережі закладів культури в Любешівській ОТГ 

ОНОВЛЕННЯ 
(РЕОРГАНІЗАЦІЯ) 
МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ 
КУЛЬТУРИ 
В ЛЮБЕШІВСЬКІЙ ОТГ

МЕТА ЗМІНИ 
Забезпечити доступність та якість культурних послуг для всіх мешканців Любешівської 
селищної територіальної громади. 

МЕТОДОЛОГІЯ 
Щоб дослідити проблему у сфері культури Любешівської селищної територіальної 
громади та сформувати найбільш ефективні шляхи її розв’язання, ми використали такі 
методи: 

 ◼Проаналізували нормативно-правову базу функціонування мереж закладів 
культури у територіальних громадах України та чинні стандарти забезпечення 
громадян культурними послугами.  

 ◼Провели зустріч з т.в.о. керівника експертної групи з координації взаємодії з 
регіонами Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 
Міністерства культури та інформаційної політики України щодо затвердження 
нових мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами, 
створення центрів культурних послуг та умов надання субвенції з державного 
бюджету на створення таких центрів. 

 ◼Проаналізували отримані від Любешівської селищної ради дані щодо 
функціонування сфери культури в громаді у 2019-2021 роки: відвідуваність 
закладів культури, кількість проведених культурних заходів, структуру 
фінансування культури з місцевого бюджету, штатний розпис закладів культури та 
інші. 

 ◼Провели 10 непублічних консультацій у форматі закритих онлайн-інтерв’ю з 
представниками ключових заінтересованих сторін у сфері культури в громаді. 
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 ◼Провели опитування громадян про проблеми та можливості у сфері культури 
в громаді у форматі онлайн опитування серед педагогів (загальна кількість 
опитаних — 257 осіб та школярів (загальна кількість опитаних — 409 осіб). 

 ◼Провели опитування громадян про проблеми та можливості у сфері культури 
у форматі анкетування «обличчя до обличчя» серед мешканців 15 населених 
пунктів громади — смт. Любешів і сіл Ветли, Седлище, Мукошин, Бихів, Хоцунь, 
Любешівська Воля, Гірки, Дольськ, Люб’язь, Рудка, Зарудчі, В’язівне, Березичі, 
Великий Курінь. Загальна кількість опитаних — 182 особи. 

Вся подальша інформація, яка стосується проблеми та варіантів її розв’язання, ґрунтується 
на даних, отриманих Центром спільних дій за допомогою вказаних вище методів.  

ПРОБЛЕМА 

ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП ДО КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ 

В частині населених пунктів заклади культури або не працюють зовсім, або рідко 
проводять заходи, або графік роботи закладів не відповідає потребам мешканців. Крім 
того, мережа громадського транспорту всередині громади нерозвинена. Через це 
працівники закладів культури та мешканці громади не можуть діставатися до інших 
населених пунктів, щоб надати або отримати культурні послуги. 

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ОЧІКУВАННЯМ ГРОМАДЯН 

Попит мешканців на культурні послуги не збігається з пропозицією від закладів 
культури. Зокрема, культурні послуги нецікаві для мешканців, а перелік послуг не 
відповідає запиту населення громади. 

ОЗНАКИ ПРОБЛЕМИ 
1. Низька відвідуваність закладів культури незалежно від 

карантинних обмежень.  

Будинки культури/клуби. Відповідно до отриманих від Любешівської селищної ради 
даних, середня відвідуваність будинків культури (далі — БК)/клубів у громаді склала 
у 2019 році 1108 осіб, у 2020 році — 342 особи, а у 2021 році станом на березень — 42 
особи. Щороку середні показники відвідуваності БК/клубів знижуються. Частково 
це пов’язано з тим, що бюджетні установи громади деякий час не працювала через 
карантинні обмеження. В той же час, відвідуваність у різних населених пунктах громади 
суттєво різниться, а багато БК/клубів громади мали низькі показники відвідуваності і до 
карантину. 

Найкращу відвідуваність БК/клубів у громаді (за кількістю осіб) протягом 2019-2020 років 
мають смт Любешів, села Ветли, Судче, Селісок, Лобна, Бірки, Залізниця, Бихів, Деревок 
та Седлище. Середня відвідуваність кожного БК/клубу у цих населених пунктів складає 
більш як 1000 осіб. Найбільші показники за два попередні роки мають Центр культури та 
дозвілля у смт. Любешів (7538 осіб) і БК-філії с. Ветли (3209 осіб) та с. Судче (2022 особи). 
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За рівнем відвідуваності закладів культури у 2019-2020 років, БК/клуби можна поділити 
на такі, що мають високий рівень відвідуваності (на рівні >75%), середній рівень 
відвідуваності (на рівні 25-75%) та низький рівень відвідуваності (на рівні <25%). Для 
визначення рівня відвідуваності ми вирахували пропорцію середнього споживання 
культурних послуг у БК/клубах до наявного в населених пунктах населення: 

 ◼Високий рівень — 12 закладів культури, зокрема БК-філії сіл Мукошин, Лахвичі, 
Селісок, Ветли, Проходи, Седлище, Угриничі, Судче, Деревок, Бихів, Центр культури 
та дозвілля Любешівської селищної ради і БК-філія села Цир; 

 ◼Середній рівень — 5 закладів культури, зокрема БК-філії сіл Підкормілля, Лобна, 
Бірки, Залізниця та Залаззя; 

 ◼Низький рівень — 10 закладів культури, зокрема БК-філії сіл Любешівська Воля, 
Хоцунь, Рудка, Гірки, Зарудчі, Березичі, В’язівне, Великий Курінь, Дольськ та 
Люб’язь. 

БК або клуби відсутні у селах Витуле, Діброва, Хутомир, Люботин, Гречища, Шлапань, 
Сваловичі, Бучин, Пожог, Березна Воля, Міжгайці, Заріка, Віл та Нові Березичі. Культурні 
послуги там надають БК/клуби сусідніх населених пунктів.

ВІДВІДУВАНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Інфографіка показує відвідуваність закладів культури у 2019 і 2020 роках. 
У 2020 р. відвідуваність значно зменшилася через введення карантинних обмежень.
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Джерело: Любешівська селищна рада
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Бібліотеки. Бібліотеки та бібліотечні пункти (БП) громади мають дещо кращу 
відвідуваність. Так, у 2019 році середня відвідуваність бібліотек та бібліотечних пунктів 
у громаді — 4521 особа, у 2020 році — 1599 осіб, у 2021 році (станом на березень) — 
285 осіб. У «карантинний» рік відвідуваність впала у всіх бібліотеках та БП. 

Відповідно до даних Любешівської селищної ради у 2019-2020 роках нульова 
відвідуваність була в бібліотеках-філіях с. Люб’язь, с. Дольськ та бібліотечному пункті 
с. Шлапань. Крім того, за даними закритих інтерв’ю, наразі зовсім не працюють 
бібліотеки у селах Рудка, В’язівне та Зарудчі.  

Бібліотеки та бібліотечні пункти ми також розподілили за співвідношенням середньої 
відвідуваності у 2019-2020 роках та кількості мешканців населених пунктів, які вони 
обслуговують: 

 ◼Високий рівень (> 300%) — 6 бібліотек та 4 БП, зокрема бібліотеки сіл Березичі, 
Бихів, Бірки, Воля Любешівська, Лобна, Хоцунь та бібліотечні пункти сіл В’язівне, 
Лахвичі, Мукошин, Рудка. 

 ◼Середній рівень (200-300%) — 5 бібліотек та 1 БП, зокрема Публічна бібліотека 
Любешівської селищної ради, бібліотека для дітей в смт. Любешів, бібліотеки сіл 
Залізниця, Судче, Цир та БП с. Угриничі. 

 ◼Низький рівень (<200%) — 7 бібліотек та 2 БП, зокрема бібліотеки сіл Ветли, 
Деревок, Гірки, Залаззя, Зарудче, Великий Курінь, Седлище і БП сіл Березна Воля та 
Підкормілля. 

Найкращу середню відвідуваність на душу населення за 2018-2019 роки серед усіх 
бібліотечних закладів мають Публічна бібліотека Любешівської селищної ради (13297 
осіб), Бібліотека для дітей (12248 осіб), бібліотеки сіл Бихів (5448 осіб), Бірки (5023 особи), 
Залізниця (3549 осіб) та Залаззя (3425 осіб). Понад 2 тис. осіб відвідують бібліотеки в 
селах Березичі, Зарудче, Лахвичі, Седлище, Судче, Цир. 

2. Незначна кількість проведених культурних заходів у населених 
пунктах громади 

Будинки культури/клуби. Кількість культурно-масових заходів у БК/клубах громади 
загалом становила 1249 заходів у 2019 році та 309 заходів у 2020 році. Інформація 
про заплановану кількість культурно-масових заходів у БК/клубах на 2021 рік наразі 
відсутня. Порівняно з 2019 роком, кількість культурно-масових заходів впала у 4 рази. 
Головною причиною знову-таки став карантин, через який заходи культури були 
закриті деякий час. Однак, ще до карантину багато БК/клубів проводили дуже незначну 
кількість культурно-масових заходів, що вказує на їхню низьку результативність та 
неефективну роботу загалом.

Відповідно до чинного державного стандарту1 надання безоплатних послуг клубними 
та бібліотечними закладами культури кількість культурно-масових заходів у БК/
клубі має бути не менш як 10 на рік. Таку ж вимогу містять мінімальні стандарти 
забезпечення громадян культурними послугами Мінкульту, які мають бути затверджені 
найближчим часом.  

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1966-13#Text
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Щоб виявити найбільш проблемні заклади культури відповідно до цих вимог, ми 
поділили БК/клуби на такі, що мають задовільну (дорівнює або більше за 10) та 
незадовільну (менше за 10) кількість культурно-масових заходів на рік. Нижче 
наводимо рейтинг БК/клубів за середньою кількістю проведених культурно-масових 
заходів у 2019-2020 роках у порядку спадання: 

 ◼Задовільна — 16 закладів культури, зокрема БК-філії сіл Цир, Ветли, Бихів, 
Седлище, Залаззя, Селісок, Деревок, Судче, Залізниця, Підкормілля, Центр 
культури та дозвілля Любешівської селищної ради, БК-філії сіл Бірки, Лахвичі, 
Мукошин, Угриничі та Лобна; 

 ◼Незадовільна — 11 закладів культури, зокрема БК-філії сіл Проходи, Хоцунь, 
Любешівська Воля, Березичі, Великий Курінь, В’язівне, Гірки, Дольськ, Зарудчі, 
Люб’язь та Рудка. 

Так, в найкращих за кількостю заходів БК/клубах сіл Цир, Ветли та Бихів в 2019-2020 
роках було проведено в середньому 63-74 заходи на рік. В селах Люб’язь, Дольськ, 
Великий Курінь, В’язівне, Березичі, Зарудчі, Гірки, Рудка у цей період не було проведено 
жодного заходу. 

ЗАХОДИ У ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ 
Інфографіка показує, скільки заходів відбулося у 2019 і 2020 роках. 
У 2020 р. кількість заходів значно зменшилася через введення карантинних обмежень.

Джерело: Любешівська селищна рада
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Бібліотеки. У 2019 році загальна кількість соціокультурних заходів у бібліотеках та БП 
громади склала 399. Через карантинні обмеження у 2020 році кількість проведених 
заходів впала в п’ять разів — 75 заходів. На поточний рік заплановано 404 заходи.  

Відповідно до мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами 
Міністерства культури та інформаційної політики України, кількість соціокультурних 
заходів у бібліотеках має бути не менш як 4 на місяць (48 на рік). Але ці показники 
не враховують реальних можливостей мереж бібліотек та БП у менш фінансово 
спроможних громадах.  

Тому для оцінки бібліотечних закладів громади пропонуємо власний розподіл за 
кількістю соціокультурних заходів.  

Так, за кількістю соціокультурних заходів у закладах культури громади впродовж 2019-
2021 років (2021 — запланована кількість заходів на рік), БК/клуби можна поділити на 
такі, що мають середню кількість заходів на рік більшу за 15 (високий рівень), від 6 до 
15 включно (середній рівень), 5 та менше (низький рівень). Нижче наводимо рейтинг 
бібліотек/БП за середньорічною кількістю соціокультурних заходів протягом 2019-2021 
рр. у порядку спадання: 

 ◼Високий рівень — 5 закладів культури, зокрема Публічна бібліотека Любешівської 
селищної ради, Бібліотека для дітей, бібліотеки-філії сіл Дольськ, Бірки та Бихів; 

 ◼Середній рівень — 18 закладів культури, зокрема бібліотеки-філії сіл Залізниця, 
Люб’язь, Березичі, Деревок, Залаззя, Седлище та Ветли, БП сіл Лахвичі та Рудка, 
бібліотеки-філії сіл Судче, Цир, Любешівська Воля, Лобна, Гірки, БП сіл Мукошин, 
Підкормілля, Угриничі, бібліотека-філія села Хоцунь; 

 ◼Низький рівень — 5 закладів культури, зокрема БП села В’язівне, бібліотеки-філії 
сіл Зарудче та Великий Курин, БП сіл Шлапань та Березна Воля. 

У деяких бібліотечних закладах ще в 2019 році до карантину було менше за 5 заходів на 
рік. Це бібліотеки сіл Дольськ (0 заходів), Зарудче (4 заходів), Люб’язь (0 заходів) та БП сіл 
Березна Воля (3 заходи), Шлапань (0 заходів). У 2020 році через карантинні обмеження 
майже у всіх сільських бібліотечних закладах кількість заходів упала до 0-3. Лише в 
бібліотеці для дітей було проведено 10 заходів та в Публічній бібліотеці Любешівської 
селищної ради — 12 заходів. 

3. Незадоволення мешканців населених пунктів культурними 
послугами 

Відповідно до проведеного соціологічного опитування «обличчя до обличчя», 
половина опитаних стверджують, що за останні два роки жодного разу не відвідували 
заклади культури в громаді. Понад 20 раз відвідали ці заклади лише 17% респондентів.  
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БК/клуби за останні два роки не відвідували половина опитаних, бібліотеки — чотири 
з п’яти респондентів.  
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Частка залучених мешканців до культурних 
послуг по типах закладів

Джерело: Любешівська селищна радаРеспонденти відповідали на питання, які заклади відвідували за останні 2 роки.      

Метод – опитування громадян. 
Загальна кількість респондентів – 182 особи.

Метод – онлайн опитування. 
Кількість респондентів – 257 вчителів та 409 школярів.
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Третина опитаних вважають, що карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19, не 
вплинули на сферу культури, оскільки до карантину в частині закладів не проводилося 
жодних заходів. 

70% опитаних мешканців громади відповіли, що взагалі не користуються Публічною 
бібліотекою та її філіями, 1 % респондентів — користувалися та лишилися 
незадоволені якістю послуг. 51% опитаних не користуються Центром культури та 
дозвілля або його філіями (будинками культури та клубами), 6% незадоволені роботою 
цих закладів культури.  

–
–

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Під час опитування респонденти зазначали, що не користуються закладами культури 
через те, що частина закладів де-факто не працює, а ті, що працюють, проводять 
неякісні заходи. Таким чином, понад половина респондентів вважають, що бібліотечні 
та клубні заклади громади працюють незадовільно. 

Найчастіше культурні заклади відвідують мешканці смт. Любешів та сіл Седлище, Бихів, 
Ветли, Гірки, Дольськ, Зарудчі, Мукошин, Рудка та Хоцунь. Але результати опитування 
свідчать не про якість роботи закладів у вказаних населених пунктах, а про попит на 
послуги культури мешканців цих сіл. Оскільки респондентів запитували, чи відвідували 
вони за останні два роки які-небудь заклади культури у громаді. Наприклад, в 
селі Рудка будинок культури декілька років не працює. Але село опинилося серед 
населених пунктів, де мешканці найчастіше відвідують заклади культури (їздять до 
інших населених пунктів). 
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Також мешканці сіл зазначали, що бажали б отримувати послуги, які нині заклади 
культури не надають або надають в недостатньому обсязі. Зокрема, це театральні 
вистави, музичні заходи, фестивалі, показ фільмів, бібліотечні послуги за умови 
оновлення книжкових фондів, навчання грі на музичних інструментах та прокат 
музичних інструментів, екскурсії, дитячі гуртки та заходи на природі. 
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ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМИ  

АДМІНІСТРАТИВНІ: 

1. Структура. 

Організаційна структура, яка виникла внаслідок попередньої реорганізації, 
не сприяє ефективному управлінню закладами культури.  

1.1. Чинна структура культурної мережі передбачає, що директор Центру культури 
та дозвілля відповідає за всі БК та клуби у громаді. У цих закладах немає керівників/
завідувачів, а лише художні керівники, режисери або розпорядники культурних 
вечорів, на яких покладено виконання усіх функцій. Однак ці особи не є матеріально 
відповідальними та не можуть керувати закладом та планувати його діяльність.  

1.2. Після створення Центру культури та дозвілля відбулося скорочення персоналу 
закладів культури. Деякі заклади, що розташовані в різних населених пунктах, 
обслуговує один фахівець. Наприклад, така ситуація у БК сіл Угриничі-Любешівська 
Воля та Селісок-Підкормілля. За даними закритих інтерв’ю, це негативно вплинуло на 
доступ та якість надання послуг. 

2. Стандарти. 

Чинні стандарти надання культурних послуг публічними бібліотеками2 та клубними 
закладами3 є дещо застарілими. Наприклад, не містять вимог щодо робочих годин, 
мікроклімату в приміщеннях, обладнання закладів культури тощо. У той же час 
Мінімальні стандарти4 забезпечення громадян культурними послугами, що розроблені 
Мінкультом, ще не затверджені. Таким чином, наразі відсутні актуальні єдині стандарти 
до надання культурних послуг у територіальних громадах.  

Водночас Мінімальні стандарти, розроблені Мінкультом, які будуть згодом ухвалені, 
наразі не виконуються. Це відбувається, зокрема, і через те, що в багатьох закладах 
культури працівники пасивні, незацікавлені в роботі на результат та не виконують 
базових функціональних обов’язків.  

3. Кадри та вміння.  

В закладах культури громади бракує кваліфікованих працівників, а частина працівників  
мають низьку мотивацію. Так, нині в громаді немає директора/ки Центру культури та 
дозвілля, а його/її виконувачка обов’язків найближчим часом йде в декретну відпустку.  

Конкурс на посаду директора був оголошений вже декілька разів, проте фахівця, 
який відповідає вимогам, все ще не знайшли. Оскільки в чинній структурі управління 
саме директор/ка Центру культури та дозвілля організовує роботу мережі БК/клубів, 
фактична відсутність керівника закладів культури негативно впливає на роботу цієї 
мережі. 

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2019-%D0%BF#Text
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1775-98-%D0%BF#Text
4 https://bit.ly/3xBwnZY
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ІНФРАСТРУКТУРНІ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ: 

1. Відсутнє сучасне опалення.  

Декілька закладів культури в громаді опалюються котельнями, в інших — 
використання електричних обігрівачів (здебільшого, в бібліотеках) або пічне опалення. 
У таких закладах працівники повинні власними силами розтоплювати грубки. 

2. Відсутнє сучасне оснащення.  

Заклади культури громади не можуть закупити сучасне оснащення (мікрофони, 
світлове, звукове обладнання тощо), сценічні костюмів, інструменти для проведення 
заходів, зробити ремонт приміщень.  

Особливо гостро стоїть питання закупівлі апаратури, що потребує великих коштів. 
Відсутність сучасного оснащення впливає на якість та перелік послуг, які можуть 
надавати заклади культури всередині громади або за її межами під час гастролювання. 

У 2019-2020 роках фінансування більшості закладів культури громади було 
використано на виплату зарплат та комунальні послуги. Так, у 2020 році лише в п’яти БК 
після сплати заробітної плати працівникам та комунальних послуг залишилися кошти 
на розвиток закладу або місцевих творчих колективів.  

ФІНАНСУВАННЯ БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ
Інфографіка показує фінансування будинків культури у 2019 і 2020 роках та заплановане фінансування на 2021 рік. 
Переважно фінансування покривало витрати на заробітню плату та компослуги, а не культурні послуги.

Джерело: Любешівська селищна рада

0

300 000

200 000

100 000

50 000

250 000

150 000

0

300 000

200 000

100 000

50 000

250 000

150 000

0

2 000 000

1 000 000

500 000

1 500 000



Центр спільних дій

15

Така ситуація склалася через стабільне низьке фінансування сфери культури в громаді. 
У 2021 році5 заплановані видатки на надання культурних послуг мають скласти лише 
219 грн на одного мешканця Любешівської громади, у 2020 році на одного мешканця 
було витрачено 177 грн. Всього у 20206 році на культуру та мистецтво ОМС витратив 
5,6 млн грн (2,4% від загальної суми видатків). З цієї суми 3,2 млн грн було витрачено на 
забезпечення діяльності 27 БК та клубів та 2,1 млн на мережу бібліотечних закладів. 

Лише шість БК в 2020 році були профінансовані на понад 70 тис. грн — села Судче, 
Бірки, Цир, Залізниця, Ветли та Центр культури та дозвілля селищної ради. Річне 
фінансування інших БК було вкрай низьким. Наприклад, в с. Рудка — трохи більше 2 
тис. грн, в с. Хоцунь — близько 15 тис. грн, в с. Любешівська Воля — близько 17 тис. грн. 
Будинки культури в селах Березичі, В’язівне, Великий Курінь (будинок культури не 
працює), Дольськ та Люб’язь взагалі не отримали фінансування. У той же час лише в 
п’яти БК після сплати заробітної плати працівникам та комунальних послуг залишилися 
кошти на розвиток закладу або місцевих творчих колективів. 

У 2019 році7 на фінансування БК/клубів та бібліотечних закладів ОМС виділив ще 
менше коштів. Таким чином, через тривалий період низького фінансування в багатьох 
закладах культури наразі є брак базового матеріально-технічне оснащення.

3. Транспортна інфраструктура. 

На балансі ОМС майже відсутній транспорт, закріплений за сферою культури. За 
даними закритих інтерв’ю та підтвердженою інформацією від начальника транспортної 
інфраструктури Любешівської селищної ради, за Центром культури та дозвілля 
закріплений 1 транспортний засіб (мікроавтобус). За словами працівників сфери 
культури, він є застарілим та потребує значного ремонту. Тому для довезення учасників 
на захід в інший населений пункт, необхідно оплачувати послуги перевізників, які 
мають відповідний дозвіл. Через низьке фінансування багато закладів культури не 
можуть оплачувати такі послуги. Крім того, не в кожному селі є перевізники, які мають 
необхідній дозвіл на надання послуг. 

Ускладнює проблему нерозвинена система громадського транспорту, яка не має 
розгалужених маршрутів у громаді. До прикладу, села Бучин, Витуле, Діброва, Пожіг, 
Сваловичі та Селісок взагалі лишаються поза зоною обслуговування громадського 
транспорту, який є виключно приватним у громаді. Так, мешканці населених пунктів 
громади обмежені у своєму пересуванні та фактично не мають рівного доступу до 
культурних послуг. Це підтверджується і опитуванням. Понад половина мешканців 
громади зазначили, що не готові добиратися публічним транспортом в інший 
населений пункт для отримання культурних послуг.  

5 https://openbudget.gov.ua/local-budget/03526000000/local-expenses?class=functional
6 https://openbudget.gov.ua/local-budget/03526000000/local-expenses?class=functional
7 https://openbudget.gov.ua/local-budget/03526000000/local-expenses?class=functional
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ФІНАНСОВІ: 

1. Будинки культури та клуби не самоокупні.  

За даними Любешівської селищної ради, у 2020 році власні надходження БК/клубів 
селищної громади склали близько 75 тис. грн. Це лише 1% від суми, яка витрачається 
з місцевого бюджету на ці заклади. У більшості закладів культури через нерозвинений 
ринок платних послуг власні надходження або відсутні взагалі, або є незначними.  

У 2020 році найкращі показники надходжень від платних послуг були в закладах: Центр 
культури та дозвілля Любешівської селищної ради — 28 тис. грн (1,5% видатків), БК 
с. Седлище — 12 тис. грн (17% від видатків), БК с. Ветли — 8,5 тис. грн (3% видатків), БК 
с. Залаззя — 5 тис. грн (8% видатків), БК с. Бірки — 5 тис. грн (5% видатків). 

За даними закритих інтерв’ю та онлайн опитування в громаді, БК та клуби не 
самоокупні через обмежений перелік платних послуг, відсутність матеріально-
технічного оснащення для їх надання та низького попиту на ті платні послуги, які 
культурні заклади надають. 

Крім того, немає можливості заробляти кошти на експортуванні культурних послуг за 
межі громади, оскільки послуги неконкурентоспроможні, а логістика для перевезення 
працівників культури відсутня. 
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2. Відсутня ефективна система контролю коштів, отриманих від продажу 
квитків на платні заходи.  

Результати закритих інтерв’ю показують, що під час проведення платних заходів, 
наприклад, дискотек, є проблема з контролем за коштами від продажу квитків. 
Відвідувачі заходів не завжди отримують квитки, а частину сплачених коштів 
отримують приватні особи.  

СОЦІАЛЬНІ: 

1. Карантинні обмеження, які поширюються на роботу закладів культури.  

З березня 2020 року на всій території Україні діють обмеження8, спричинені пандемією 
COVID-19. Суворість карантинних обмежень періодично змінюється залежно від 
показників захворюваності в регіоні. Але навіть обмеження «зеленого рівня» 
включають проведення масових заходів лише за умови перебування 1 людини на 5 
кв.м. Якщо область віднесена до «помаранчевого» або «червоного рівня» — робота 
закладів культури забороняється. 

Під час опитування мешканців смт. Любешів та 15 сіл територіальної громади 67% 
респондентів вказали, що вбачають вплив карантинних обмежень на роботу закладів 
культури. 

8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF#Text
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Оновлення (реорганізація) мережі закладів культури в Любешівській ОТГ 

ВАРІАНТИ РІШЕНЬ 
Варіанти №1 і №2 визначені за методологією Центру спільних дій. Методологія 
враховує:  

 ◼Чисельність населення у населених пунктах громади; 

 ◼Фінансове забезпечення закладів культури коштом місцевого бюджету; 

 ◼Відвідуваність та кількість проведених заходів у закладах культури у 2019-2020 
роках; 

 ◼Логістику та стан інфраструктури в громаді; 

 ◼Сполучення та транспортне забезпечення між населеними пунктами; 

 ◼Оцінку закладів культури ключовими заінтересованими сторонами 
(представниками громади); 

 ◼Результати соціологічних опитувань мешканців громади; 

 ◼Стан приміщень, в яких надають культурні послуги. 

Одне із завдань запропонованих далі варіантів рішень №1 і №2 — якісно оновити 
організаційну структуру мережі закладів культури Любешівської громади за 
принципом створення центрів культурних послуг. Базуючись на нашій методології, ми 
пропонуємо власне територіальне розташування філій (центрів культурних послуг) у 
населених пунктах громади і відповідні зони обслуговування громадян. У разі потреби, 
вони можуть бути змінені за результатами обговорення варіантів рішень. 

ВАРІАНТ №1. 

Створити Центр надання культурних послуг (ЦНКП) з ефективною мережею 
закладів культури у громаді (трирівнева структура) 

Доступ до культурних послуг. Прописати та затвердити посадові обов’язки 
працівників ЦНКП, ЦКП-філій та ЦКП/клубів/бібліотечних закладів, а також графік 
роботи та план заходів. 

На першому рівні створити комунальну установу «Центр надання культурних послуг 
Любешівської селищної ради» (ЦНКП) (смт. Любешів). 

Це багатофункціональний заклад культури, який: 

 ◼має зручне розташування для відвідування жителями територіальної громади/
суміжних територіальних громад; 

 ◼ забезпечений кваліфікованими кадрами; 

 ◼має сучасну матеріально-технічну базу; 

 ◼ спроможний забезпечувати надання комплексу культурних послуг, 
консультаційної, інформаційної, допомоги, доступ до користування 
приміщеннями та обладнанням для творчості, неформального навчання та 
спілкування жителів територіальної громади з урахуванням чисельності, вікового, 
статевого, національного, соціального складу населення.  
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Головними завданнями ЦНКП є: 

 ◼планування роботи та контроль за її виконанням та якістю;  

 ◼ забезпечення матеріально-технічної бази;  

 ◼управління кадрами;  

 ◼ звітування за роботу мережі закладів культури; 

 ◼ залучення додаткових коштів та розбудова партнерств; 

 ◼підтримка та оновлення інфраструктури мережі;  

 ◼ведення комунікації, як зовнішньої та і внутрішньої;  

 ◼оцінка та оновлення культурної політики; 

 ◼надання платних послуг;  

 ◼надання безоплатних послуг. 

У сфері безпосередньої відповідальності ЦНКП будуть:  

 ◼Будинок культури та дозвілля 

 ◼Публічна бібліотека 

 ◼Бібліотека для дітей 

 ◼Музей партизанської Слави 

 ◼9 структурних підрозділів у населених пунктах громади.  

На другому рівні у громаді створити 9 структурних підрозділів ЦНКП, що будуть 
об’єднувати функції будинків культури/клубів, бібліотек. Фактично вони є філіями-
опорними закладами ЦНКП, які також будуть функціонувати як центри культурних 
послуг (ЦКП-філії).  

 ◼ «ЦКП селища міського типу Любешів» (на базі новоствореного ЦНКП у Будинку 
культури та дозвілля)  

 ◼ «ЦКП села Ветли» 

 ◼ «ЦКП села Бірки» 

 ◼ «ЦКП села Цир» 

 ◼ «ЦКП села Люб’язь» 

 ◼ «ЦКП села Селісок» 

 ◼ «ЦКП села Залізниця» 

 ◼ «ЦКП села Седлище» 

 ◼ «ЦКП села Проходи» 

ЦКП-філії мають певні округи обслуговування (кущі сіл), які очолює керівник. Отже, 
громада буде поділена на 9 округів, в кожній з яких буде структурний підрозділ (філія).  
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Головними завданнями філії є:  

 ◼організація роботи філії;  

 ◼ звітування за роботу філії; 

 ◼комунікація (facebook, viber); 

 ◼провадження діяльності у сфері культури; 

 ◼надання платних послуг;  

 ◼надання безоплатних послуг. 

На третьому рівні створити локальні ЦКП, де буде 1-2 працівники. ЦКП надають 
комплексні культурні послуги (будинків культури/клубів, бібліотек). Головні завдання 
локальних ЦКП:

 ◼провадження розгалуженої діяльності у сфері культури; 

 ◼надання платних послуг;  

 ◼надання безоплатних послуг. 

Нові структурні підрозділи ЦНКП будуть мати такі зони обслуговування в населених 
пунктах громади9:                                                              

   Заклади культури II рівня 

Назва структурного підрозділу (філії) Зона обслуговування в населених пунктах 

ЦКП-філія с. Ветли c. Ветли, с. Мукошин (ЦКП), с. Гірки, с. Люботин 

ЦКП-філія с. Седлище c. Седлище, с. Угриничі (ЦКП), с. Нові Березичі, 
с. Березичі (ЦКП), с. Віл 

ЦКП-філія с. Залізниця c. Залізниця, с. Лобна, с. Міжгайці, с. Судче (ЦКП), 
с. Березна Воля 

ЦКП-філія с. Люб'язь c. Люб'язь, с. Хоцунь, с. Дольськ (ЦКП), с. Шлапань, 
с. Гречище 

ЦКП-філія с. Бірки c. Бірки, с. Витуле, с. Діброва, с. Хутомир, с. Залаззя (ЦКП) 

ЦКП-філія с. Цир c. Цир, с. Бихів (ЦКП), с. Деревок, с. Лахвичі 

ЦКП-філія с. Селісок c. Селісок, с. Пожог, с. Бучин, с. Сваловичі 

ЦКП-філія с. Проходи c. Проходи, с. В'язівне, с. Великий Курінь 

ЦКП-філія смт. Любешів c. Любешів, с. Підкормілля (ЦКП), с. Зарудчі, с. Заріка, 
с. Рудка, с. Любешівська Воля (ЦКП) 

Заклади культури ІІІ рівня 

Назва структурного підрозділу Зона обслуговування в населених пунктах 

ЦКП с. Підкормілля (ЦКП-філія смт. Любешів) c. Підкормілля 

ЦКП с. Любешівська Воля (ЦКП-філія смт. Любешів) c. Любешівська Воля, с. Рудка 

ЦКП с. Бихів (ЦКП-філія с. Цир) c. Бихів, с. Деревок 

ЦКП с. Залаззя (ЦКП-філія с. Бірки) c. Залаззя, с. Діброва, с. Хутомир 

ЦКП с. Дольськ (ЦКП-філія с. Люб'язь) c. Дольськ, с. Хоцунь 

ЦКП с. Судче (ЦКП-філія с. Залізниця) c. Судче, с. Березна Воля 

ЦКП с. Угриничі (ЦКП-філія с. Седлище) c. Угриничі 

ЦКП с. Березичі (ЦКП-філія с. Седлище) c. Березичі, с. Віл, с. Нові Березичі 

ЦКП с. Мукошин (ЦКП-філія с. Ветли) c. Мукошин, с. Гірки, с. Люботин 

9 Визначено за методологією Центру спільних дій. Методологія враховує чисельність населення сіл, 
фінансування, відвідуваність та кількість проведених заходів в закладах культури в 2019-2020 роках, 
дані закритих інтерв’ю, результати опитувань громадян та стан приміщень.
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Оновлення (реорганізація) мережі закладів культури в Любешівській ОТГ 

Відповідно до цього рішення частина закладів культури будуть ліквідовані, їх 
працівники — переведені до працюючих закладів округи, а приміщення передані 
для подальшого використання на потреби громади. Таким чином, за працівниками 
ліквідованих закладів культури збережуться робочі місця. Перелік закладів культури, 
які планується ліквідувати відповідно до цього варіанту: 

2 рівень 3 рівень ліквідувати

ЦКП-філія с. Ветли с. Мукошин (ЦКП)  ◼ клуб та бібліотека с. Лобна 

 ◼ бібліотечний пункт с. Березна Воля 

 ◼ клуб та бібліотека с. Хоцунь 

 ◼ бібліотечний пункт с. Шлапань 

 ◼ будинок культури та бібліотечний пункт 
с. Лахвичі 

 ◼ будинок культури та бібліотека с. Деревок 

 ◼ будинок культури та бібліотечний пункт 
с. В’язівне 

 ◼ будинок культури с. Проходи 

 ◼ бібліотечний пункт с. Підкормілля 

 ◼ будинок культури та бібліотека с. Зарудчі 

 ◼ клуб та бібліотечний пункт с. Рудка 

 ◼ клуб та бібліотека с. Гірки

ЦКП-філія с. Седлище 
с. Угриничі (ЦКП)

с. Березичі (ЦКП)  

ЦКП-філія с. Залізниця с. Судче (ЦКП) 

ЦКП-філія с. Люб'язь с. Дольськ (ЦКП)  

ЦКП-філія с. Бірки с. Залаззя (ЦКП) 

ЦКП-філія с. Цир с. Бихів (ЦКП)  

ЦКП-філія с. Селісок 

ЦКП-філія с. Проходи 

ЦКП-філія смт. Любешів 
с. Підкормілля (ЦКП)

Любешівська Воля (ЦКП) 

Якість культурних послуг. Для працівників провести навчання організації роботи 
закладів культури. Оновити перелік платних та безкоштовних послуг, які надають ЦКП-
філії та локальні ЦКП відповідно до потреб громадян. 

Фінансове забезпечення.  

 ◼Збільшити фінансування працюючих закладів культури за рахунок економії коштів 
через закриття частини закладів. 

 ◼Залучити грантові кошти міжнародних та національних неурядових організацій, 
а також приватних та державних фондів. Визначити в ЦНКП фахівця, який буде 
відповідальним за цей напрям роботи, та закріпити ці обов’язки в посадовій 
інструкції.  

 ◼Залучити кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення ЦКП та надання культурних послуг у них (на конкурсних засадах з 
іншими територіальними громадами); 

 ◼Розширити практику надання платних послуг. Опитування мешканців смт. 
Любешів та 15 сіл показало, що 72% респондентів готові або скоріш готові платити 
за культурні послуги за умови надання послуг належної якості. 

Водночас, аби покращити мотивацію керівників закладів культури рекомендуємо 
витрачати 80% коштів від платних послуг, наданих конкретним закладом, на потреби 
цього закладу. 

Надавати окремі послуги шляхом їхньої закупівлі, а не залучати фахівців у штат.  
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Переваги рішення: 

 ◼розв’язує проблему у сфері культури громади; 

 ◼ забезпечує найширший доступ мешканців громади до культурних послуг; 

 ◼не викликає радикального спротиву з боку мешканців громади; 

 ◼дозволяє виконати більшість Мінімальних стандартів забезпечення громадян 
культурними послугами, які мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України 
найближчим часом. 

Недоліки рішення: 

 ◼ створює доволі складну систему управління мережею закладів культури у 
громаді; 

 ◼може викликати радикальний спротив з боку працівників культури: ті заклади 
та працівники, які були раніше на одному рівні підпорядкування, тепер будуть 
підпорядковані за трирівневою структурою мережі; 

 ◼ суттєво не заощаджує кошти ліквідованих закладів культури; 

 ◼потребує найбільшого фінансування з огляду на велику кількість ЦКП та 
необхідність забезпечення якісних культурних послуг. 
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ВАРІАНТ №2. 

Створити Центр надання культурних послуг (ЦНКП) з 10 філіями у громаді 
(дворівнева структура) 

Доступ до культурних послуг. Прописати та затвердити посадові обов’язки 
працівників ЦНКП та ЦКП, а також графік роботи цих закладів та план заходів для 
кожного ЦКП. 

На першому рівні у громаді створити комунальну установу «Центр надання 
культурних послуг Любешівської селищної ради» (ЦНКП) (смт. Любешів). Це 
багатофункціональний заклад культури, який: 

 ◼має зручне розташування для відвідування жителями територіальної громади/
суміжних територіальних громад; 

 ◼ забезпечений кваліфікованими кадрами; 

 ◼має сучасну матеріально-технічну базу; 

спроможний забезпечувати надання комплексу культурних послуг, консультаційної, 
інформаційної, допомоги, доступ до користування приміщеннями та обладнанням для 
творчості, неформального навчання та спілкування жителів територіальної громади 
з урахуванням чисельності, вікового, статевого, національного, соціального складу 
населення.  

Головними завданнями ЦНКП є: 

 ◼планування роботи та контроль за її виконанням та якістю;  

 ◼ забезпечення матеріально-технічної бази;  

 ◼управління кадрами;  

 ◼ звітування за роботу мережі закладів культури; 

 ◼ залучення додаткових коштів та розбудова партнерств; 

 ◼підтримка та оновлення інфраструктури мережі;  

 ◼ведення комунікації, як зовнішньої та і внутрішньої;  

 ◼оцінка та оновлення культурної політики; 

 ◼надання платних послуг;  

 ◼надання безоплатних послуг. 

У сфері безпосередньої відповідальності ЦНКП будуть:  

 ◼Будинок культури та дозвілля 

 ◼Публічна бібліотека 

 ◼Бібліотека для дітей 

 ◼Музей партизанської Слави 

 ◼10 структурних підрозділів у населених пунктах громади.  
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На другому рівні у громаді створити 10 структурних підрозділів ЦНКП, що будуть 
об’єднувати функції будинків культури/клубів, бібліотек. Фактично вони є філіями-
опорними закладами ЦНКП, які також будуть функціонувати як центри культурних 
послуг (ЦКП). 

 ◼ «ЦКП селища міського типу Любешів» (на базі новоствореного ЦНКП у Будинку 
культури та дозвілля)  

 ◼ «ЦКП села Ветли» 

 ◼ «ЦКП села Бірки» 

 ◼ «ЦКП села Цир» 

 ◼ «ЦКП села Люб’язь» 

 ◼ «ЦКП села Селісок» 

 ◼ «ЦКП села Залізниця» 

 ◼ «ЦКП села Седлище» 

 ◼ «ЦКП села Проходи» 

 ◼ «ЦКП села Залаззя» 

Нові філії ЦНКП будуть мати такі зони обслуговування в населених пунктах громади: 

Назва структурного підрозділу (філії) Зона обслуговування в населених пунктах 

ЦКП c. Ветли c. Ветли, c. Мукошин, c. Гірки 

ЦКП c. Бірки c. Бірки, c. Витуле 

ЦКП c. Цир c. Цир, c. Лахвичі, c. Бихів, c. Деревок, c. Люботин 

ЦКП c. Люб'язь c. Люб'язь, c. Хоцунь, c. Дольськ, c. Шлапань, c. Гречище 

ЦКП c. Селісок c. Селісок, c. Пожог, c. Березна Воля, c. Бучин, 
c. Сваловичі 

ЦКП c. Залізниця c. Залізниця, c. Судче, c. Лобна, c. Міжгайці, c. Віл 

ЦКП c. Седлище c. Седлище, c. Угриничі, c. Березичі, c. Нові Березичі 

ЦКП c. Проходи с. Проходи, с. Великий Курінь, с. В'язівне  

ЦКП c. Залаззя c. Залаззя, c. Діброва, c. Хутомир 

ЦКП смт. Любешів смт. Любешів, c. Підкормілля, c. Зарудчі, c. Заріка, 
c. Рудка, c. Любешівська Воля 

Кожну філію очолює керівник. Всі інші заклади культури, на базі яких не створили 
зазначених філій ЦНКП, будуть ліквідовані з подальшим використанням приміщень для 
потреб громади. Працівники ліквідованих закладів будуть переведені до штату ЦКП, в 
зону обслуговування якого входить ліквідований заклад. 
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1 рівень 2 рівень ліквідувати

«Центр надання 
культурних послуг 
Любешівської 
селищної ради» 
(ЦНКП)  
(смт. Любешів)

ЦКП с. Ветли  ◼ клуб та бібліотечний пункт с. Підкормілля 
 ◼ будинок культури та бібліотека с. Зарудчі 
 ◼ клуб та бібліотечний пункт с. Рудка 
 ◼ клуб та бібліотека с. Любешівська Воля 
 ◼ будинок культури та бібліотечний пункт с. В’язівне 
 ◼ будинок культури с. Проходи 
 ◼ клуб та бібліотечний пункт с. Угриничі 
 ◼ клуб та бібліотека с. Березичі 
 ◼ будинок культури та бібліотека с. Судче 
 ◼ клуб та бібліотека с. Лобна 
 ◼ бібліотечний пункт с. Березна Воля 
 ◼ клуб та бібліотека с. Хоцунь 
 ◼ будинок культури та бібліотека с. Дольськ 
 ◼ бібліотечний пункт с. Шлапань 
 ◼ клуб та бібліотечний пункт с. Лахвичі 
 ◼ будинок культури та бібліотека с. Бихів 
 ◼ будинок культури та бібліотека с. Деревок 
 ◼ клуб та бібліотечний пункт с. Мукошин 
 ◼ клуб та бібліотека с. Гірки

ЦКП с. Бірки 

ЦПК с. Цир 

ЦПК с. Люб’язь 

ЦПК с. Селісок 

ЦПК с. Залізниця 

ЦПК с. Седлище 

ЦПК с. Проходи 

ЦПК с. Залаззя 

ЦКП смт. Любешів 

Головними завданнями філій є: 

 ◼організація роботи структурного підрозділу (філії); 

 ◼ звітування за роботу структурного підрозділу (філії); 

 ◼комунікація (facebook, viber); 

 ◼провадження діяльності у сфері культури; 

 ◼надання платних послуг; 

 ◼надання безоплатних послуг. 

Якість культурних послуг. Для працівників ЦНКП та ЦКП провести навчання 
організації роботи закладів культури. Також оновити перелік платних та безкоштовних 
послуг, які надають ЦКП відповідно до потреб громадян (див. опитування). 

Фінансове забезпечення.  

 ◼Збільшити фінансування працюючих закладів культури за рахунок економії коштів 
через закриття частини закладів. 

 ◼Залучити грантові кошти міжнародних та національних неурядових організацій, 
а також приватних та державних фондів. Визначити в ЦНКП фахівця, який буде 
відповідальним за цей напрям роботи, та закріпити ці обов’язки в посадовій 
інструкції; 

 ◼Залучити кошти субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення ЦКП та надання культурних послуг у них (на конкурсних засадах з 
іншими територіальними громадами); 

 ◼Розширити практику надання платних послуг (див. Додаток №1). Опитування 
громадян показало, що 72% респондентів готові або скоріш готові платити за 
культурні послуги за умови надання послуг належної якості.  
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Водночас аби покращити мотивацію керівників закладів культури рекомендується 
витрачати 80% коштів від платних послуг, наданих конкретним закладом, на потреби 
цього закладу; 

 ◼надавати окремі послуги шляхом їхньої закупівлі, а не залучати фахівців у штат. 

Переваги рішення: 

 ◼розв’язує проблему у сфері культури громади; 

 ◼ створює просту систему управління мережею закладів культури у громаді; 

 ◼ суттєво заощаджує кошти ліквідованих закладів культури та дозволяє 
перерозподілити їх по новостворених філіях (центрах культурних послуг); 

 ◼ зосереджує фінанси, матеріально-технічну базу закладів, кадри у філіях (центрах 
культурних послуг), що дозволяє надавати більш якісні культурні послуги, 
розширити їх види та зробити новостворені заклади самоокупними; 

 ◼не потребує значного додаткового фінансування з місцевого бюджету; 

 ◼дозволяє виконати більшість Мінімальних стандартів забезпечення громадян 
культурними послугами, які мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України 
найближчим часом. 

Недоліки рішення: 

 ◼може викликати радикальний спротив з боку працівників культури та мешканців 
громади через переведення працівників на роботу до новостворених філій 
(центрів культурних послуг) в інші населені пункти та ліквідацію значної кількості 
закладів культури. 
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38%

10%
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21%
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ВАРІАНТ №3. 

Нічого не змінювати 

Залишити на території Любешівської громади мережу закладів в тому вигляді, в якому 
вона функціонує зараз. 

Зокрема, в існуючому вигляді залишити Центр культури та дозвілля Любешівської 
селищної ради та 26 будинків культури-філій. Також пропонується залишити існуючу 
мережу бібліотек та бібліотечних пунктів, яка складається з Публічної бібліотеки 
Любешівської селищної ради, Бібліотеки для дітей, 20 бібліотек-філій. 

Назва закладу Зона обслуговування в населених 
пунктах для ЦПК-філії 

Дитяча музична школа - 

Музей партизанської Слави с. Лобна - 

Центр культури та дозвілля смт. Любешів смт. Любешів, с. Рудка, с. В’язівне, с. Зарудчі 

Будинок культури — філія с. Ветли ЦКтД  с. Ветли 

Будинок культури — філія с. Бірки ЦКтД  с. Бірки, с. Вітуле 

Будинок культури — філія с. Бихів ЦКтД  с. Бихів, с. Хутомир 

Будинок культури — філія с. Деревок ЦКтД с. Деревок 

Будинок культури — філія с. Залаззя ЦКтД  с. Залаззя, с. Діброва 

Будинок культури — філія с. Залізниця ЦКтД  с. Залізниця, с. Міжгайці 

Будинок культури — філія с. Судче ЦКтД  с. Судче 

Будинок культури — філія с. Седлище ЦКтД  с. Седлище 

Будинок культури — філія с. Цир ЦКтД  с. Цир 

Будинок культури — філія с. Дольськ ЦКтД  с. Дольськ, с. Гречище, с. Шлапань 

Будинок культури — філія с. Люб'язь ЦКтД  с. Люб’язь 

Будинок культури — філія с. Лобна ЦКтД  с. Лобна 

Будинок культури — філія с. Лахвичі ЦКтД  с. Лахвичі 

Будинок культури — філія с. Угриничі ЦКтД  с. Угриничі 

Будинок культури — філія с. Мукошин ЦКтД  с. Мукошин 

Будинок культури — філія с. Гірки ЦКтД  с. Гірки 

Будинок культури — філія с. Хоцунь ЦКтД  с. Хоцунь, с. Сваловичі 

Будинок культури — філія с. Проходи ЦКтД  с. Проходи 

Будинок культури — філія с. Селісок ЦКтД  с. Селісок, с. Бучин 

Будинок культури — філія с. Рудка ЦКтД  не працює 

Будинок культури — філія с. Зарудчі ЦКтД  не працює 

Будинок культури — філія с. В'язівне ЦКтД  не працює 

Будинок культури — філія с. Любешівська Воля ЦКтД  с. Любешівська Воля 

Будинок культури — філія с. Березичі ЦКтД  с. Березичі, с. Віл, с. Нові Березичі 

Будинок культури — філія с. Підкормілля ЦКтД  с. Підкормілля, с. Пожіг 
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Будинок культури — філія с. Великий Курінь ЦКтД с. Великий Курінь 

Публічна бібліотека смт. Любешів 

Бібліотека для дітей смт. Любешів 

Бібліотека-філія с. Березичі с. Березичі, с. Рудка 

Бібліотечний пункт с. Березна Воля с. Березна Воля 

Бібліотека-філія с. Бихів с. Бихів 

Бібліотека-філія с. Бірки с. Бірки 

Бібліотека-філія с. Ветли с. Ветли 

Бібліотека-філія с. Воля Любешівська с. Любешівська Воля, с. В'язівне 

Бібліотечний пункт с. В'язівне с. В'язівне 

Бібліотека-філія с. Деревок с. Деревок 

Бібліотека-філія с. Дольськ с. Дольськ, с. Шлапань 

Бібліотека-філія с. Гірки с. Гірки, с. Мукошин 

Бібліотека-філія с. Залаззя с. Залаззя 

Бібліотека-філія с. Залізниця с. Залізниця 

Бібліотека-філія с. Зарудчі с. Зарудчі, с. Підкормілля 

Бібліотека-філія с. Великий Курінь с. Великий Курінь 

Бібліотечний пункт с. Лахвичі с. Лахвичі 

Бібліотека-філія с. Лобна с. Лобна 

Бібліотека-філія с. Люб'язь с. Люб'язь 

Бібліотечний пункт с. Мукошин с. Мукошин 

Бібліотечний пункт с. Підкормілля с. Підкормілля 

Бібліотечний пункт с. Рудка с. Рудка 

Бібліотека-філія с. Седлище с. Седлище, с. Угриничі 

Бібліотека-філія с. Судче с. Судче, с. Березна Воля 

Бібліотечний пункт с. Угриничі с. Угриничі 

Бібліотека-філія с. Хоцунь с. Хоцунь 

Бібліотека-філія с. Цир с. Цир, с. Лахвичі 

Бібліотечний пункт с. Шлапань с. Шлапань 

Переваги рішення: 

 ◼не потрібно нічого розробляти та впроваджувати; 

 ◼наразі найдешевший з-поміж усіх варіантів — майже не потребуватиме 
додаткових витрат. 

Недоліки рішення: 

 ◼не розв’язує проблему у сфері культури громади; 

 ◼чинна мережа закладів культури не спроможна забезпечити більшості 
мешканцям громади рівний доступ до якісних культурних послуг; 
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 ◼попит на якісні культурні послуги з боку мешканців громади далі буде 
незадоволений 

 ◼проблему все одно доведеться розв’язувати вже найближчим часом, але з 
більшими ресурсними витратами з місцевого бюджету; 

 ◼не дозволяє виконати Мінімальні стандарти забезпечення громадян культурними 
послугами, які мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України найближчим 
часом; 

 ◼ заклади культури, які є несамоокупними, створюватимуть навантаження на 
місцевий бюджет громади; 

 ◼через відсутність культурного дозвілля в середовищі молоді можуть 
поширюватися шкідливі звички, а частина молодого населення може виїжджати 
на проживання до інших регіонів України; 

 ◼брак рівного доступу до культурних послуг та їх низька якість негативно 
впливатиме на туристичний потенціал територіальної громади. 
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ДОДАТОК №1. 

Перелік платних10 та безоплатних11 послуг, які відповідно до законодавства 
можуть надавати заклади культури. 

Платні послуги: 

 ◼Проведення вистав, театральних, музичних, хореографічних постановок, 
циркових вистав; концертів, фестивалів, конкурсів, бенефісів, естрадних 
шоу, виставкових, освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (проектів), 
демонстрація відео- і кінофільмів; інформаційно-масових, розважальних та 
інших заходів; виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп 
та окремих артистів (виконавців). Розміщення рекламної продукції та рекламних 
конструкцій під час їх проведення. 

 ◼Проведення занять у студіях, підготовчих групах, групах раннього естетичного 
розвитку, творчих школах та об’єднаннях, секціях та мистецьких аматорських 
об’єднаннях, на курсах, у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для 
дітей та гуртках, які безпосередньо організовуються закладами культури. 

 ◼Організація діяльності мистецьких аматорських об’єднань, у тому числі клубів 
за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за 
професіями). 

 ◼Надання послуг з організації та/або проведення спектаклів, концертів колективів 
аматорської творчості. 

 ◼Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-
розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів 
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.  

 ◼Показ слайд-фільмів, кінопрограм, лазерних шоу.  

 ◼Виготовлення та продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках), 
через електронні системи продажу видань про фонди і діяльність бібліотек, 
музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників, реставраційних 
та інших закладів культури, довідково-бібліографічних та інформаційних 
продуктів (в електронній формі — компакт-дисків), репродукцій, наборів 
листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам’яток 
літератури, нотними виданнями), а також сувенірних виробів, значків, виробів 
народних промислів, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва та 
фотомистецтва тощо. 

 ◼Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у 
приміщеннях заповідників, музеїв, бібліотек, театрально-видовищних закладів, 
інших закладів культури під час огляду експозицій, виставок тощо.  

 ◼ Інформаційно-бібліотечне обслуговування підприємств, установ та організацій. 

 ◼Роздрукування інформації з електронних носіїв, ламінування документів. 

 ◼Експонування рекламних матеріалів юридичних та фізичних осіб у приміщеннях 
або на веб-сайтах закладів культури. 

10 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-platnih-a1183
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1966-13#Text
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 ◼Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються та підлягають утилізації, 
фізичним та юридичним особам. 

 ◼Ремонт, настроювання і налагодження музичних інструментів, звуко-, світло- та 
відеоапаратури. 

 ◼Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвентарю, 
сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту. 

 ◼Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, сканування, 
фотографування, мікрофільмування, мікрокопіювання, створення цифрових 
та тривимірних копій з книжок, брошур, газет, журналів, музейних предметів, 
предметів музейного значення, документів з фондів/архівів бібліотек, музеїв, 
реставраційних та інших закладів культури. 

 ◼Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних 
творів з фонотек закладів культури, надання послуг студій звуко- і відеозапису, 
трансляції вистав, концертів, виставкових, освітніх та інших культурно-мистецьких 
заходів (проектів) закладами культури за допомогою Інтернету.  

 ◼Надання кейтерингових послуг з метою організації відпочинку і дозвілля 
громадян під час проведення культурно-масових та наукових заходів, 
професійних та корпоративних свят, міжнародних симпозіумів, форумів, науково-
практичних конференцій, бієнале, пленерів, конкурсів, навчальних заходів 
(семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та майстерень), 
семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концертів, фестивалів, виставок, вистав 
та інших культурно-мистецьких заходів (проектів). 

Безоплатні послуги: 

 ◼Забезпечення участі в аматорських художніх колективах, гуртках, студіях, надання 
в користування матеріалів методичних, інформаційних, довідкових відділів.  

 ◼Проведення культурно-масових заходів. 

 ◼Користування інформаційними ресурсами клубу, зокрема, мережею Інтернет.  

 ◼Надання консультаційної допомоги щодо пошуку і вибору джерел інформації. 

 ◼Надання консультаційної допомоги щодо пошуку і вибору джерел інформації. 

 ◼Надання в тимчасове користування документів із бібліотечних фондів.



Оновлення (реорганізація) мережі закладів культури в Любешівській ОТГ 
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