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1. ЗагаJlьні ПОJlоженни Програl\lП
~poгpaмa розвитку музейної справи в місті Бровари Київської області на
пеРІ~Д ~~07-2012 ~p. ~изначає основні принципи, напрями і механізми
реaзn:ацll державНОl ПОЛІ~ у сфері музейної діяльності на території міста.

Муз.ева справа

- один Із важливих і пріоритemиx напрямків виконавчого

ком:тету Бр?варсько~ Mi~ЬKOЇ ради, який забезпечує збереження історичних
пам яток та ІНших об ЄКТІв, що становлять культурну цінність.

Насел~ння
величеЗНІ

Бр~варщини за свою багатовікову історію нагромадило

ДУХОВНІ

надбання.

На території нашого

краю збереглися

й

знахОДJIТЬся під охороною держави пам'JIТКИ історії та культури від

.

кам "яного ВІКУ до сучасного пеРІОДУ. Так CТOJlНкy первісних людей доби

пізнього кам'яного віку (неоліту) (УІ-ІП тис. до н.е.), що знаходиться поблизу
південно-східної околиці с.Погреби, можна вважати найдавнішою пам'яткою
історії на території Броварщини. Хоча предмети побугу й знаряддя праці (і
навіть старші за віком) були фрагментарно знайдені поблизу Пухівки, Літок,
Рожнів, Броварів.
До пам' яток історії від мідного віку до часів Київської Русі, належать

багато чисельні стародавні кургани й без курганні могильники, поховані під
шаром грунту поселеННJI і городища, JIКИX ва території краю налічується
понад двох десятків. Частину з цих об' єктів було комплексно досліджено, що
дало науковцям значну інформацію для більш глибшого вивчеННJI нашої
давньої історії.

на жаль, і не можна обмииyrи той фап, що свого часу ці пам'ятки
грабувалися шукачами "скарбів", на місці цих об'єктів відбувалося

будівництво, проводилися сільськогосподарські ~обо:m. Te~ep всі ці об' єкти
на державному обліку й законодавчо взJlТ1 пІД опіку Українським
товариством охорони пам'ятників історії та ~тури.
Радинський період в історіі вашої БатьКІВЩИНИ озваменув~CJI ТИМ, Щ~
повсемісно руйнували~я п~' J1ТНИКИ • ~арям, цapcь~. В1Иськовим І

політичним діячам, поД1JlМ, JIК1 були ЧУЖІ прол~рсь~ ІДеям. Так у 90их роках ХІХ столі1ТJI перед церквою CBJIТOI Тр1ИЦ1 в Броварах був
встановлений пам'JIТНИК царю Олександру П - визволителю. В 1916 році

ХТОсь облив його смолою, а через рік у полум'ї революції його бул~
ЗРуйновано повшс1Ю, крім ступінчастого по~евту. На цьому постамеНТІ
27 ЛИIIНJI 1923 року було встановлено дерев яне погруддя т.г.mевченк~

ВИГотовлене бориспільським скульптором Пcnpом Верном. ~

дерев ' JlНe

1~39 РОЦІ

:~ТnЖ на бетонне яке було скинуте nтлеРІВСЬКИМИ

'.
....
1946
1941'
й реконструйоване в ПІCЛJIВОЄВНИИ пеРІОД У
·"JЦантами в
роЦ1
.'
в
році. А 9 березня 1964 року, на честь 1SO"PI~ ВІД ДIIJI вароджеи...ня е~икого
Olnnт

погруддя замuuu.-

КОбзаря, у центрі скверу було. урочисто ВІДКрито металевии пам JlТНИк
(СkYльnтор О.П.ОлійниК) ТараСОВІ Шевченку.
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У 1936-1937 роках від рук більшовиків були зншцені дві дерев'яні
церкви в Броварах: Петропавловська ( побудована в 1823 році,
п~ребудована в 1900-1902 роках) та Троїцька (побудована в 1859 році). Нині
В1Дбудована Петропавловська церква.

. На південній околиці Броварів знаходиться залишки аркади в'їзних
ВОРІТ . до Центрального Київського аеропорту цивільної авіації, що
ФУНКЦІОнував з 1935 року й був зруйнований фашистською авіацією 25
чеРВНJl1941 року. На місці залишків аркади встановлено меморіальну дошку.

З 1936 року в Броварах було розміщено дитячу трудову колонію керівником
пої в 1936-1937 роках був видатний радинський педагог і письмеlПlИК
А.С.Макаренко. Нині, в клубі колишньої колонії, знаходиться районний
Будинок культури, а сама будівля є пам' яткою історії й ОХОРОНJIється
державою.

у даний період в місті Бровари знаходиться понад два десJIТКИ об' єктів
місцевого значеШIJI, що предcтaвJIJlЮТЬ собою історичне й культурне
звачеllНJl. Охороні та збережеmпo JIКИX надається в місті необхідну увагу.
З

1981

року в Броварах фушщіонує краєзнавчий музей, JIКИЙ з

1998

року є самостійною науково-культурною одиницею міста.

2. Мета та основні завданви Програми
Мета Програми - всебічне спрИJIННJI діяльності міського
краєзнавчого музею, музеїв на громадських засадах та шкільних музеїв,
обліку, захисту, збережешпо, належному утриманні, консервації, реставрації,
реабілітації та музеєфікації пам' JlТOK історії, матеріальної та духовної

2.1.

культури.
б'
...
... ..
Реалізація Програми має забезпечити B~e I~ розвиток. музе~ОI
справи, збережеШIJI, досліджеННJl, попуnяpизaцuo пам JlТO~ матеРlальНОl та

дуХовної культури Броварщини, долучати громадив репону до надбань
ваціональної історико-культурної спадщини.

2.2. Основні завдавни Програми:
_ забезпечеННJI соціально-економічних,

.

правових 1 наукових yмo~ ДJIJI
ефективної діяльності ~pOBapCЬKOГ~. краєзнавчого музею, музеlВ на

громадських засадах, ПIЮJIЬНИХ музе1В,

-

Ф ормув

анвю

і

утримaвmo

зусИJIJIJIМИ

.

МІсцевого

.
... оо
ентів lНфраструпури музеИНОl справи,
елем
их
самоврядуваввв б азов
б .
_
тавовленому порядку належного вивчеННJI, о ЛІКУ,
забезпечеllНJl в ус
.
'оо ма....рl·альної та духовної
пам'JlТOК lСТОРВ,
,.І."
спрИJIННJI

•

охорони, пропаганди
uv:aeї музеях на громадських
культури в Броварському краєзнавчому ....J ... ,

засадах міста;

чого музею'

- забезпечення охорони міського краєзвав
. ' ... оо
.
півробітвицтвУ У галузІ музеИНОІ справи,
•

сDpИJIННJI М1ЖВародвому с

.J

- забезпеч:~ ~ідвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, їхній
правовии 1 СОЦІальний захист.

3. Фінансове забезпечення заходів Програми

Основні джерела фінансування заходів Програми - обласний та місцевий
БIOДЖ~. За рахунок коштів цих бюджетів буде здіЙСlПOватись фінансування
заходІВ, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази міського
краєзнавчого ~узею, поповнення експонатами та збереження фондів,
комп'ютеризацuo музею.

Коригування фінансування заходів Програми здійснюється відділом
культури Броварської міської ради щороку після затвердження місцевого
бюджету на наступний рік.

4. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми значно поліпшить ситуацію в музейній справі,
створить умови ДJIJI зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення
музейних

експонатів,

де~оративно-вжиткового

музейних
та

фондів

народного

творами

мистецтва,

образотворчого,

залучення

народних

майстрів до участі у виставках.
Виконання Програми передбачає здійснення основних заходів щодо

розвитку музейної справи міста Бровари у 2007-2012 роках.

5. Заходи щодо реалізації Програми

_ забезпечеВWI соціально-економічних, правових і наукових умов ДJIJI
ефепиввої діяльності Броварського краєзнавчого музею, музеїв

громадських засадах, шкільних музеїв

на

Відділ культури

2007-2012 рр.
спрИJIННJI

формуванню

і

утриманню

зус~

.

МІсцевого

самоврядування базових елемешів інфраструпури музеИНОІ справи
Відділ культури

Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.

... свободи доr:ryпy до культурних надбань,
забезпечеНШІ гap~.
міста Бровари у музейній справі
створення можливостеи учаСТІ гром~ідділ культури

_

Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.
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створення моральних, економічних стимулів ДJIJI залучення
спонсорських, меценатських коштів і засобів ДJJJI підтримки музейної
справи

Відділ культури
Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.

підтримка фундаментальних

.
...
пов язаних ІЗ музеиною справою
,

.

І

прИЮJадІІИХ

наукових

.

ДОСЛІДжень,

Відділ культури
Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.

- забезпечеННJI у встановленому порядку належного вивчеННJI, обліку,
охорони, пропаганди пам' пок історії, матеріальної та духовної культури в
Броварському краєзнавчому музеї, музеях на громадських засадах міста
Відділ культури
Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

- npодовжеИИJl

пошуку додаткових надходжень ДJIJI подальшого розвитку

музейної справи, господарської діяльності Броварського краєзнавчого
музею

Відділ культури
Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

-

npодовжеВНJI

роботи з

.

, . ...

ВlДНовлеННJI пам JIТOK ІСТОРІІ

та культури,

здійснеННJI реставраційно-ремонтних робіт, консервації, реставрації,
музеєфікації об' єпів культурної спадщини та музейного фонду
Відділ культури

Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

_ npодовжеИИJI роботи про BHece~ до Державного реєстру Украіни
історичної пам' JlТКИ IDIОщі та скверу ІМ. Т.Г.Шевченка
Відділ культури

2007-2012 рр.

_

mиp

оке з

алуч

eННJI народних майстрів до участі у виховному та

.

навчальному процесах, JПЛJIXОМ ВJДkpитrJl
виставковїЙ залі міського краєзнавчого музею

персональних виставок у

Відділ культури

Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.

-

внесеИИJl

.

МІСЬКОГО

Броварського

Всеукраїнського туристичного маршруту

краєзнавчого

"Киів _ Чернігів"

музею

ДО
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Відділ культури
Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.

-. заб езпечеННJI . всебl·ЧНОго вивчеННJI, наукового
ІСТОРИЧНИХ реп
...
.
...
ІКВІИ, арХІВНИХ документів, інших
.

.
ДОСЛ1джеННJI
історичних

пошуку

,
цінностей

ІСТОРІІ та культури з метою поповнення музейних експонатів

-

Відділ культури
Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.
спрИJIННJI утворенню та діяльності приватних музеїв

Відділ культури
Краєзнавчий музей
Постійно
- cтвopeННJI нових експозицій в музеях на громадських засадах, приватних
музеях, доповнеННJI існуючих експозицій новими експонатами
Відділ культури
Краєзнавчий музей

Постійно

- організація роботи філії краєзнавчого музею «Кобзаревої світлиці»
.території історичного MicЦJI, скверу та площі ім. Т.Г.Шевченка

на

Відділ культури

2007-2012 рр.

- основними фінансовими джерелами проепу розвитку музейної справи

в

місті Бровари на 2007-2012 рр. є кошrи місцевих бюджетів, фінансування
здійсlПOЄТЬСЯ в межах асигнувань на галузь культури

Відділ культури

2007-2012 рр.

6. Видавнича

діильвість

_ ЗдійснеВНJI відповідних КОМШІексних заходів спрямованих на

забезпечеВНJI

випуску

науково-історичної

літератури,

каталогів,

nyтiвників та бюлетенів Броварським краєзнавчим музеєм
Відділ культури
Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

_ CтвopeВВJI науково-творчої групи по пошуку та ~OTO~цi Ma~pi~iв з
історії міста Бровари ДJUI видавництва книг: «ЗВІД, п~ ПОК I~T?PII ~
ttvль

"'J'

тури

історією»

у

кр

amи·· Київська область.», (d<виrи пам ПШ, «РеаБІЛІтованІ
.
Ки"
.. б"
..

_ УпрaвлiнwI культури і туризму

адміністрації

1ВСЬКОl О лаСНОl державно 1

Відділ культури

Краєзнавчий музей

2007 р.

о

- ПроведеНИJI роботи по підготовці та видamпo книги пам' яті <<Броварчани
у часи ДpYГ~ї світової війни та ПОВОЄIUIого лихоліття» з метою
B~aнyвaнНJI ВСІХ гpo~aдJIН міста Бровари, що боролися за його свободу та
ВІДбудову в ПОВОЄННІ роки

Відділ культури
Краєзнавчий музей
2007-2008 рр.

- . Залуче~ спонсорських та меценатських коштів ДЛJI видавничої
Д1JIJIЬHOCTl

Відділ культури

Постійно

7. Удосковалеввя

системи підвищевви фахової кваJJiфікаціі кадрів, іХ
правовий і соціальний захист

-

удосконалеННJI системи niдвищеНШІ кваліфікації музейних працівників
та обмін досвідом між музеями, у тому числі і за межами Украіни
Відділ культури

2007-2012 рр.

-

ЗабезпечеННJJ підготовки, перепідготовки та підвищенНJI кваліфікації
музейних
працівників
міста
у
відповідності
із
вимогами
комп'ютеризації музейної справи
Відділ культури

2007-2012 рр.

_

Брати участь у Всеукраїнських нарадах, семінарах, круглих столах з
питань музейної справи

Відділ культури

2007-2012 рр.

_ СпрlШlВJl збережеmпo музеm.шx кадрів, створеmпo ім нале>кних
соціально-побутових умов праці, побyry (з.абезпече~ придбання
кондиціонерів,

обладнання

робочих

відповідно до санітарних норм)

МІСЦЬ

наСТІЛЬНИМИ

лампами

..

В1ДДШ культури

2007-2012 рр.

_ СпрИJIНИJI відзначенню за високі професійні здобутки кращих музейних
працівників

Секретар ради

I.В.Сапжко

