
ЗАТВВРДЖЕНО

рiшенням III сесiI
IJишневоi MicbKoi ради
VIII-го скликання

вiд Jф

прогрАмА

розвитку IиузЕЙноi спрАви
вишнЕвоilиlськоi гади

на 2021-2025 РокИ

Вишнева Micbкa рада
2020 piK



пАспорт

Програми розвитку музейноi справи Вишневоi MicbKoI терtrторiальноi
громади на 2021-2025 рр.

1 Iнiцiатор розробки програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi
мiсъкоТ ради

2. r rlдстава для розробки Програми У зв'язку з об'еднанням та
створенням ВишневоI мiсъкоТ
територiалъноТ грома ди в особi
Вишневоi MicbKoi радLI у складi MicTa
Вишневе та села Крюr:iвщина

J. rозроОник програми

4. LпlврозроOники програми

Вiдповiдалъний
Програми

виконавецъ

Вiддiл з питань торгiвлi, освiти,
культури, молодi та спорту
Виконавчого KoMiTeTy Вишневоi
MicbKoT ради,
вiддiл архiтектури та мiстобудування
Виконавчого KoMiTeTy ВишневоТ
MicbKoT ради

5. Комун€Lпъна органiзацiя''Iсторико-
краезнавчий музей MicTa Вишневого

6. Учасники Програми Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ
MicbKoT ради
Громадськi органiзацii м. Вишневе та
с. Крюкiвщина

7.

7 .|.

r ермlни реалlзацti I Iрограми 202|-2025 роки

I етап: 2021-2022 piK
II етап: 202З-2025 роки
ъ

'vaмlсцевии оюджет,
iншi джерела, не забороненi чинним
законодавством

8.



прогрАмА
розвитку музЕйноi спрАви вишн Boi шськоi рдди

нА 2021-2025 роки

1. зАгАльнt положЕння
Ставлення дО паМ'ятоК icTopiT i культури е пок€lзником рiвня розвитку

держави та духовноi зрiлостi iT громадян. I-{iлеспрямована дiяльнiстъ державиз охорони пам'яток для передачi кулътурних цiнностей майбутнiм
поколiнням та ix ефективного використання в суспiльному життi сприяс
СаМОiДеНТИфiКаЦiТ НаЦii, УОсоблюе iT самобутнiсть та мае соцiалъно_значиму
функцiю пiдтримки стабiльностi i сталого суспiль ого розвитку. Саме музеi
съогоднi е одним iз головних соцiалъних iнститутiв, якi виконуютъ функцiю
формування i збереження iсторичнот пам'ятi украI съкого народу, донесення
до Bcix украiнцiв i, особливо, молодi знань про минуле.

наприкiнцi хх столiття до традицiйних музейних завданъ - зберiгання,
експонування та популяризацii колекцiй - додалося безлiч додаткових
фУНКЦiЙ, беЗ ЯКИХ МУЗей СЬогоднi вже неможливо уявити. у сучасному музет,
незаJIежно вiд його теI\1атики, поряД З виставковими площами i
деIvlоFIстрацiйними залами, неодмiнно повиннi бути аудиторii, що легкотрансформуютъся пiд рiзнi функцiТ, примiщення для заняlъ з дiтъми,
реставрацiйна майстерня, видавн ичий центр, спецiалiзований магазин, кафе,
та iнше.

Ще повинен бути не тiльки пiзнаваJIъний iсторико-культур r_иймузейний
комплекс, який пасивно представляе колекцii музейних предметiв зi своiх
фондiв, а й' В першУ чергу' комплекс, якиЙ приймае актиЕнУ участь урозвI{тку сучасного мистецтва i кулътури, вiдображае актушrьнi процеси в
украiнСъкiЙ i мiжНароднiЙ культурi, вiдкривае за допомогою виставковоI,
ocBiTHboT, науковоТ та видавничоi дiяльностi HoBi можлLIвостi для публi.lного
лiалоl,у i створення нових TBopiB.

музей повинен створювати простiр, Де художники i куратори,
молодiжна команда i медiатори, а також безлiч творчих людей можуть
ПОДiЛИТИСЯ СВОIМ баЧеНН М cBiTy, де молодi художники вишневого, киева,
УкраТНи можУтъ заяВ итИ про себе i представити на широкий огляд колекцii
cBoix TBoPiB, МiСЦеМ, Де зустрiчаються люди, iдеi, мистецтво, щоб в свою
чергу створювати iсторiю.



2. визнАчЕннrI проБлЕми, нА
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

РОЗВ,ЯЗАННЯ ЯКОI

потужний iсторико-культурний потенцiал Украiни не завжди
використовустъся повною мiрою, в зв'язку з наявнiстю ряду значних проблем
в данiй галузi, До головних з них слiд вiднести i проблеми музетв та музейноi
СПРаВИ В ЦiЛОМУ: НеДОСКОН€шiсть законодавчоi бази, недостатнiсть
експозИцiйниХ площ, ненаJIежний piBeHb охорони музейних експонатiв,
слабку матерiалъно-технiчну б*у, яка не вiдповiдае вимогам до зберiгання та
експонування пам'яток Музейного фонду УкраIни, а також брак актуuшьних
iнформацiйних й iнтелектуаJIъних технологiй i недостатнiй piBeHb кадрового
та iнформацiйного забезпечення.

Недостатне фiнансування заJIишаетъся хронiчною проблемою музеiвBcix профiлiв i piBHiB. Бiлъша частина бюджетного фiнансуваннявитрачаетъся на видатки споживання (зарплата, охорона, комуналънi платежi
тощо)' а видаткИ розвиткУ не лише не зростаютъ, а навiтъ зменшуються
ocTaHHiM часом, За статистичними даними , 85Yо бюджету музею iдуть на
заргIлатУ працiвниlсiв' |5% - на сплатУ комунальних послуГ, тодi як уцивiлiзованих краiнах на оплату працi видiлястъся лише 5-1о%вiд загЕшьного
бюджету, Хронiчно не вистачае коштiв на поповнення музейних фондiв,проведення ремонтно-реставрацiйних робiт, встановлення сигн€lлiзацii i
оновлення музейного обладнання.

Без винятку, yci цi проблеми е типовими i для ко кIсторико-краезнав.lий
музей м' Вишневого))' а проГрами розвиткУ музейноi справи В MicTi, як з
об'ективних ,гак i суб'ективних обставин, не буливиконанi в повному обсязi.головним недолiком виконання минулих програм слiд вважати
невизначенiсть з мiсцем розташування майбутнього музейно-виставкового
КОМПЛеКСУ, ЯКИЙ ПОВИНеН РОЗМiщуватися у власнирi будiвлi, на власнiй
територii i вiдповiлати yciM вимогаNI розвитку музейноi справи у xxlстолiт*гi, FIезважаючи на всебiчну пiдтримку музейноТ дiяльностi з боку
ВишневоТ MicbKoT Ради в ocTaHHi роки, невизначенiс ъ з майбутнiм музейним
комплексоп{ об'ективно стримуе i не дае можливостi для розкррIття усьогопотенЦiu"У музеЮ iЗ збереЖеннЯ та викорИстання iсторико-куJIътурного
потенцi-у Вишневоi MicbKoi ради.

ТакиМ чином, розвитоК музейноТ справи в MicTi можна визнач ити якпроблемниli, який потребуе уваги, значних зусил та конкретних KpoKiB,
спрямОваниХ на поДоланнЯ зазнатIених недолiкiв зi створення в MicTi дiйсносучасного музейно-висТавкового комплеКСУ, якиit бУде прикрасою MicTa iбуд' служити цiлям збереження iсторико-кулътур оi спадщини громади i



популяризацii найкращих зразкiв мiсцевоi, украiнськоi i свiтовоi кулътури.
створення такого музею буде безпосереднъ0 залежати вiд пiдтримки
мiсцевих i державних органiв законодавчот та виконавчоI влади,наполегливостi адмiнiстрацii, а також координацii зусиль громадських
органiзацiй i суб'ектiв господарювання ycix форм власностi, спрямованих на
розвиток музейноi справи.

3. ВИЗНАЧЕННЯ IИЕТИ ПРОГРАМИ

МетоЮ ПрограмИ е створення окремого, сучасного музейно-
виставкового комплексу Вишневоi мiсъкоi Ради (в подалъшому - Комплекс)у науково-дослiдних, кулътурно-просвiтницьких та екскурсiйних цiлях,орiентованого на з€шучення широких мас населення до пiзнаннябагатонацiональноi матерiальноi i духовноi кулътури MicTa Вишневе та селаКрюкiВщина, духовноi кулътурИ УкраiнИ i cBiTy, важливого центрупроведення пiзнавалъного дозвiлля i кулътурного р звитку громадян.

4. строки тА ЕтАпи виконАннrI прогрАми
4.1 . Перший етап - 2021-2022 роки:

визначення IvIeж територii Комплексу' розробка технiчноI документацii зземлеустрою;

розробка проектУ обгрунтуванЕIя використання та забудови територiiКОМПЛеКСУ (НаУКОВО-Дослiдницька робота, виз ачення охоронних зон,мiотобудiвне обгрунтування тощо);
розробка проектно-кошторисноi документацii на об'екти капiталъногобудiвництва (будiв;rя музею, майстернi, гараж), генер€UIьного планублагоустрою,гериторii та початок будiвництва Комплексу;
збереЖеннЯ та поПовнення iснуючих фондi" музею, вiдновлеFIня експозицiйноI
дiялъностi;
продовження розвитку щорiчних премiй Вишневоi мiсъкоi ради: краезнавчоi
iM, Вiкентiя Хвойки та лiтературно-мистецькоi iM. BiKTopa Бабича;
заснуваннЯ щорiчних i проведення перших науково-практиtIних, iсторикс)-лiт,ературних члIтань <<Вишневий сад);
врIдавнича дiяльнiсть музею, а саме: продовження cepii фотоалъбомiвкВишНеве В старiЙ фотогРафii>, наукоВо-популярного алъманаху музею, cepiT



буклетiв до 13 5-рiччя заснування м. Вишневе <<Вишнiвськi релiквiТ>,
заснування перiодичного видання кВiсник музею), розробка та вIIгOтовлення
презеFIтацiйгrот i рекламноi продукцii музею та Вишневоi мiськоI Ради тощо;продовження практичноТ роботи по вiдновленню i створенню нових iсторико-меморiаJIьних пам'ятникiв i мiсць на територiТ MicTa;
ВiДНОВЛеННЯ фаРфОРОВОТ КОлекцii Киiвського експериментЕuIъного KepaMiKo_художнъого заводу, популяризацiя та меморiалiзацiя найбiлъш видатних
скульптур, народжен}Iх у Вишневому;
створення умов для проведення щорiчних
науково-дослiдних i просвiтницьких цiлях та з
фондiв музею;
спрlIяння в cTBopeHHi i заlrученнi громадсъких органiзацiй - друзiв музею таблагоДiйниХ фондiВ, дiялЪнiсть яких бУд. спрямована на виконання захолiвт-т
l Iрограми;
сприяння В cTBopeHHi умоВ по встановленню мiжнародних кулътурних iекономiчних зв'язкiв на регiоналъному piBHi, спрямованих, у тому числi, навиконання цiеТ Програми.

4.2. Щругий етап 2022- 2О25 роки:

створення iнженерно-транспортноi iнфраструктури Комгtлексу та прилеглих
територiй (iнженернi комунiкацii, дорожня структура) тощо;
будiвництво Кошtплексу та допоплiжних споруд;
створення ландшафтного парку <<вишневий сад) на територii Комплексу таподчшьший благоустрiй (елементи музею пiд вiдкритим небом, малiapxiTeKTypHi форпrи, огорожа, освiтлення тощо);
виставкова, наукова, фондова, освiтня, видавнича, дослiдFIицька, реставрацiйнаi просвiтницъка дiяльнiстъ тощо (згiдно щорiчних планiв роботи Комплексу);
розробка i викОнаFIнЯ окремих профiльних програм у науково-дослiдних,прироДоохоронних, гlатрiотично-виховних i iнших цiлях;
розробка i виконання маркетингових i РR-програм, проведення мiжнароднихнауково-практичних i iнших заходiв, спрямованих на розвиток Комплексу.

5. РЕЗУЛЬТАТИВНI ПОКАЗНИКИ

Виконання Програми до 2о25 року надасть змогу:

археологiчних ексгIедицiй у
метою поповнення колекцiй i

l, Створити сучасний полiцентри.tний музейно виставковий Комплекс;



2. ЗабезпечитИ н€шежний рiвенъ використання, збереження та охорони
куJIьтурноI спадщини;

3, Ефективно використовувати Комплекс на користь Вишневоi мiсъкоi
ради та закласти основи для його подальшого розвитку;4' Сприяти налагодженню наукових i кулътурних зв'язкiв на
мiжрегiоналъному та мiжнародному рiвнях;5, Впровадити механiзм щодо вдосконалення сучасноi системи
yправлirrня у сферi охорони кулътурнот спадщ ини)музеiв та музейноi' справи;6, ЗабезПечитрI систеМнирf розвиток науково-фондового, науково-
дослiдницъкого та реставрацiйного напрямку дiяльностi музею;,/, Зробити Itомплекс прикрасою MicTa, який бУд. служити цiлямзбереЖеннЯ iсториКо-кулЪтурноТ спадщини |ромади i популяризацii
найкращих зразкiв мiсцевоi, украiнськоi i cBiToBoT культури;

8, Органiзувати поповнення, комплектування, вивчення i
систематизацiю музейних колекцiй, фонДiВ, пам'яток icTopiI i кулътури тощо;

9 ' Закласти основи включення Комплексу, як невiд'емнот частини, в
систему соцiапъного, кулътурного i економiчного розвитку м. Вишневе та с.
КрюкiвIцини.

6. ПЕРЕЛIК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДIВ ПРОГРАМИ

Завдання i заходи Програми
створення сучасноi медiатеки - платформи для мiжнародних науково-
дослiдниХ проектiв: конфеРенцiй, виставок, ceMiHapiB i публiкацiй, центру,
як1,1й акумулюе i поIпирюе знання про минулу i сучасну украIнську культуру та
мистецтво i вlлзначае iT мiсце в cBiTi;
органiзацiя вистаВковоI дiялъностi, яка на rrocTiйHipi clcHoBi знайом и.гъ
аудиторiю з роботами провiдних сучасних художникiв, aHiMaTopiB i митцiв та
предсТавляе сучасНе уrtраiнсъке мрIстецтво в tчtiжнародному KoHTeKcTi ;впровадження мiждисциплiнарноi платформи <польовi дослiдженн я)l, у тому
числi i археологiчнi, основним завданням яких е дослiдження м€UIовивчених
явиIц, не предсТавлениХ ранiше фiлософсъких течiй i гrапрямкiв дiяльностi
дiячiВ украТнСькоТ та cBiToBoi культури. ПiдсуМкоМ кожногО проекту, щоздiйснюетъся в рамках цiеi Програми, повинен бути новий витвiр мистецтва,
фiлъм, виставка, apxiB тощо;
започаткуванн,I навчальних програN4, спрямованиХ на рс,згJиток знань умолодого поколiння, якi цiкавляться минуJIим i сучасним украiнськоi i свiтовоi
культури;



- впровадження сучасних методiв музейноi педагогiки i менедкменту в
практику музейноi роботи, збiльшення частки iнтерактивних методiв
спiлкування з аудиторiею;

- посилення спiвпрацi мiж музеями, розробка загальноi комунiкацiйноi та
KoHKypeHTHoi полiтики;

- органiзацiя видавничоi дiяльностi, яка вiдображае ключовi напрямки
дiяльностi музею та icTopii м. Вишневе та с. Крюкiвщина i включае публiкацiТ
виставкових каталогiв, альбомiв i буклетiв, книг про сучасне мистецтво,
видання для дiтей, роботи з ic,opii мистецтва та культури, дизайну i медiа
тощо, розробка i виготовленця презеЕтацiйноi i рекламноi продукцii, яка
представляе дiяльнiсть музею i Вишневоi MicbKoi ради;- розвиток науково-фондового, науково-дослiдницького i реставрацiйногонапрямку дiя;rьностi, де простiр артефактiв забезпечуе до*уr"*rу"чпr"iсторичних процесiв i включае дiяльнiсть музею, пов'язану зi збором,
зберiганняМ i науковиМ вивченням музейних предметiв i колекцiй,
музеефiкацiю об'ектiв. Вдосконалення iнструкцiй та нормативних aKTiB, щовизначають оборот культурних (музейних) цiнностей;- позицiонуваIrня музейноi справи, як одного з центральних мiсць в
культурному i духовному життi, сприяння iнновацiйному, економiчному та
соцiальномУ розвиткУ м. Вишневе та с. КрюкiвЩина, створенFIя нових pecypciB
для розвитку суспiльства;

- створення умов з впровадженнrI в музейну дiяльнiсть сr{асних технологiй iнововведень ьtедiа простору, менеджменту i MapkeTlrHry, покращення
матерiапьно-технiчноi бази та забезпечення фiнансових i органiзацiйно-
правових засад дiяльностi музею, згiдно цiлей i завдань Програми;- вiдповiдно до вимог сучасного законодавства Украiни та змiн адмiнiстративно-
територiального усllрою Украiъи на piBHi районiв та громад провести
перереестрацiю КО <Iсторико-краезнавчий музей м. Вишневого>>.

7, ФIНАНСУВАННЯ, КООРДИНАЦIЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗД ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

заходи З виконання Програми здiйснюються рахунок коштiв мiсцевого
бюджету, передбачених на вiдповiдний бюджетний перiод, державних
цiльовltх програм, цiлъових субвенцiй та iнших коштiв, Не заборонених
дiкlчим законодавством Украiни;
контролъ за виконанням Програми здiйснюеться Виконавчим KoMiTeToM
Вип_tневоi MicbKoi ради;



- для забезпечення ефективноi реалiзацii Програми утворити координацiйно-
наглядову раду у складi депутатiв MicbKoi ради, членiв викOнавчOг0 KoMiTeTy,
ПРеДСТаВНИКiВ ОРГаНУ МiСЦеВОго самоврядування, благодiйного фонду,
уповноважених осiб громадсъкостi м. Вишневе та с. Крюкiвщина;
аналiз виконання Програми, вжиття додаткових заходiв, спрямованих на
досягнення мети Програми покласти на координацiйно-наглядову раду, знаданням iнформацiт про хiд реалiзацii Програми cecii Вишневот Micbkoi Ради(ЩОРiЧНО), Де В ПРОГРаМУ можутъ вноситисъ змiни та доповнення;
хiд реалiзацii Програми широко висвiтлIовати у засобах масовоi iнформацiТ.

УIiський голова r.B. Щiков


