
  

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням ІV сесії VІ скликання  

Хустської міської ради 

від 04.03.2011 року №234 
 

 

П Р О Г Р А М А 

розвитку культури в місті Хуст на 2011 – 2013 роки 

 
 Програма розвитку культури в місті Хуст на 2011 – 2013 роки (далі – 

Програма) розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів 

України: „Про культуру”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, „Про музеї та 

музейну справу”, „Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, „Про 

Національну програму інформатизації”, „Про театри і театральну справу”. 

 

Мета та основні завдання Програми 

 

 - задоволення духовних потреб, забезпечення конституційних прав на доступ 

до надбань культури і мистецтва, до інформаційних ресурсів усіх громадян, 

незалежно від національної та релігійної приналежності; 

 - забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, зміцнення 

духовних основ українського суспільства шляхом використання культурної 

спадщини українського народу, кращих народних звичаїв, традицій; 

- створення умов для надання державної підтримки установам культури; 

 - збереження нематеріальної культури, активізація досліджень у сфері 

культури і мистецтва; 

 - зміцнення матеріально-технічної бази, інформатизація, створення умов для 

розвитку та модернізації інфраструктури галузі культури і мистецтва; 

- створення умов для розвитку мистецької освіти; 

- сприяння розвитку музейної справи; 

- сприяння розвитку бібліотечної справи; 

- збереження та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення молодими 

фахівцями, надання допомоги установам культури, самодіяльним творчим 

колективам. 

 

Пріоритетні напрями реалізації Програми 

 

 - розвиток самобутньої народної творчості краю; 

 - організація роботи з талановитою молоддю, естетичне виховання дітей і 

підлітків, підготовка кадрів; 

 - вдосконалення художньої майстерності мистецьких колективів, розширення 

їх творчої і фінансової самостійності, співпраця з творчими спілками; 

 - зміцнення матеріально-технічної бази установ культури міста; 

 - вдосконалення мистецької освіти з метою підготовки кваліфікованих кадрів 

для потреб галузі; 



 - забезпечення виконання програми інформатизації закладів культури, 

входження їх до Всеукраїнської інформаційної мережі. 

 

 

Фінансування заходів Програми 

 

 Фінансове забезпечення виконання заходів, визначених Програмою, 

здійснюватиметься в межах планових асигнувань, передбачених в міському бюджеті 

для галузі культури, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. Заходи щодо реалізації Програми додаються. 

 

Очікуваний результат 

 

 Реалізація Програми дасть змогу поліпшити стан справ у галузі культури і 

мистецтва з таких питань: 

- зміцнення духовних основ українського суспільства шляхом збереження, 

розвитку і використання культурної спадщини  українського народу, 

кращих народних звичаїв, традицій, обрядів,  

- подальший розвиток бібліотечної справи, поліпшення забезпечення 

бібліотек літературою та періодичними виданнями; 

- підвищення професійного рівня художніх колективів, активізація 

концертної діяльності; 

- інтеграції в європейський і світовий культурні процеси, освоєння нових 

форм і напрямків культурного обміну; 

- активізація економічних процесів розвитку культури, ріст недержавних 

ресурсів, залучених у галузь; 

- модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази установ культури 

міста. 

 

 

 СЕКРЕТАР  РАДИ В. ЕРФАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток до Програми, схваленої рішенням 

 ІV сесії VІ скликання Хустської міської ради 

від 04.03.2011 року №234 
З А Х О Д И 

щодо реалізації Програми розвитку культури в місті Хусті на 2011–2013 роки 

 
№ 

п/п 

Пріоритетні напрями реалізації 

Програми 

Термін 

вико-

нання 

(роки) 

Відпові-

дальні 

виконавці 

Обсяг фінансування  

з міського бюджету 

 

Очікуваний результат 

    2011 2012 2013  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Збереження мережі установ культури і 

мистецтва, забезпечення виконання 

навчальних програм Школою мистецтв 

(зарплата працівників культури міста) 

(видатки по КФКВ-110201, 110202, 

110204, 110205, 110502) 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту, 

керівники 

установ 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Задоволення духовних потреб 

населення, виконання 

навчальних програм, поліп-

шення естетичного виховання, 

підготовка кадрів, 

забезпечення роботи закладів 

2.  Підтримка та розвиток самодіяльних 

колективів, і що носять звання 

“народний” та “зразковий”, а також 

народної творчості  

(видатки по КФКВ-110204) 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Забезпечення передачі народ-

них традицій наступним 

поколінням, подальшої 

діяльності і розвитку колек-

тивів 



3.  Поліпшення матеріально-технічної ба-

зи установ культури міського 

підпорядкування, придбання сучасних 

технічних засобів, музичних 

інструментів, сценічних костюмів, 

обладнання, проведення капітальних 

ремонтів, реконструкції та реставрації 

об’єктів культури міста (видатки по 

КФКВ-110201, 110202, 110204, 110205) 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту, 

 

керівники 

установ 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Створення належних умов 

праці, збільшення надход-

жень від платних послуг, 

краща організація концертної 

діяльності, забезпечення 

роботи закладів, збільшення 

надходжень від платних 

послуг 

4.  Розвиток бібліотечної справи: 

поповнення, збереження бібліотечних 

фондів, забезпечення періодичними 

виданнями та книжковою продукцією, 

інформатизація бібліотек, створення 

електронних ресурсів, придбання 

оргтехніки, програмного забезпечення 

(видатки по КФКВ-110201) 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту, 

директор 

бібліотеки 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Поліпшення доступу  

населення до інформації,  

оновлення бібліотечних 

фондів, збільшення 

надходжень від платних 

послуг  

5.  Розвиток музейної справи, охорона, 

збереження та поповнення музейних 

фондів, поновлення експозицій. 

Виставкова діяльність. 

Придбання меблів, експонатів, картин 

тощо 

(видатки по КФКВ-110202) 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту, 

директори 

музею та  

галереї 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Поліпшення доступу  

населення до інформації,  

оновлення музейних фондів,  

виставкових фондів, 

збільшення надходжень від 

платних послуг  

6.  Організація і проведення масових 

заходів (фестивалі, конкурси, концерти, 

свята, пленери, ювілеї, вечори пам’яті, 

панахиди, конференції, семінари, 

зустрічі делегацій, міжнародна 

діяльність тощо) 

(видатки по КФКВ-110502) 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Задоволення духовних потреб 

населення, забезпечення 

конституційного права на 

доступ громадян до духовних 

надбань культури і мистецтва, 

зміцнення міжнародних 

культурних зв’язків 



7.  Видавнича діяльність 

(видатки по КФКВ-120300) 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Задоволення духовних потреб 

населення, забезпечення 

конституційного права на 

доступ громадян до духовних 

надбань культури і мистецтва, 

підтримка діячів культури: 

поетів, письменників, 

композиторів, художників 

8.  Забезпечення підтримки обдарованої і 

творчої молоді 

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Поліпшення естетичного ви-

ховання, підготовка кадрів, та 

забезпечення передачі на-

родних традицій наступним 

поколінням 

9.  Охорона, розвиток та збереження 

нематеріальної традиційної культури 

міста. Організація вивчення 

фольклорно-етнографічних 

особливостей краю, фіксація на нових 

носіях  

2011 -    

2013 

роки 

Управління 

культури, 

молоді і 

спорту, 

Школа 

мистецтв 

В межах планових 

асигнувань на поточний рік 

Поліпшення естетичного ви-

ховання, підготовка кадрів, та 

забезпечення передачі на-

родних традицій наступним 

поколінням, оздоровлення 

дітей 

 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                   В.ЕРФАН 


