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1. Мета програми 

Метою Програми є забезпечення вільного доступу мешканців 

Заводського району до культурно-мистецьких заходів, створення  сприятливих 

умов для всебічного задоволення культурних потреб мешканців району та 

організації їх змістовного дозвілля, зміцнення і примноження культурного 

потенціалу району, запровадження різноманітних форм проведення заходів для 

мешканців району на відкритих майданчиках.  

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Положення про районну адміністрацію Запорізької міської ради по 

Олександрівському, Заводському, Комунарському, Дніпровському, 

Вознесенівському, Хортицькому, Шевченківському району. 

 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю розвитку культурних 

традицій району, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств 

населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту 

особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних 

потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв, 

організації повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування 

населення.   

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма, є: 

підвищення рівні загальної культури населення, недостатнє пропагування серед 

широких верств населення кращих зразків культурного надбання та підвищення 

рівня соціальної та творчої активності мешканців району тощо. 

Основним напрямком реалізації Програми є створення системи 

організації змістовного дозвілля мешканців району за місцем проживання. 

 

 

3. Завдання і заходи  

 Основними завданнями Програми є:  

- створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих 

ініціатив громади, розв’язання проблем національно-культурного розвитку, 

задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;  
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- формування у мешканців району культурно-естетичних смаків, поваги 

до національної культури та народних традицій; 

  - популяризація культурно-освітніх заходів щодо формування активної 

громадської позиції, патріотизму серед мешканців району; 

- створення умов для підвищення рівня загальної культури мешканців 

району; 

- забезпечення культурного обслуговування мешканців району різних 

вікових та соціальних категорій; 

- залучення населення до культурних та змістовних форм дозвілля. 

На виконання завдання програми планується запровадити культурно-

мистецький проект «Мистецький майданчик», який передбачає проведення 

протягом 2018-2020 років різноманітних заходів для мешканців Заводського 

району на відкритих майданчиках – концертів, конкурсно-ігрових програм, 

майстер-класів із залученням творчих колективів району та міста. 

           Для організації проведення заходів планується: придбання призів для 

учасників конкурсно-ігрових програм, послуги з музично-технічного та 

транспортного забезпечення, а також інші витрати, що обумовлені специфікою 

проведення конкретного заходу. 

Завдання та заходи Програми наведені в додатку 1. 

 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок  

коштів  загального фонду бюджету міста згідно з додатком 2. 

 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми  

           Реалізація Програми сприятиме розвитку культури, впровадженню 

різноманітних форм змістовного дозвілля та задовільненню культурних потреб 

мешканців району. 

Очікуванні результати Програми наведені в додатку 3. 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

     Головним розпорядником та виконавцем Програми є районна 

адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району. Відповідно до 

статті 22 Бюджетного кодексу України районна адміністрація:  

- здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених 

бюджетних призначень та оцінку ефективності бюджетної програми, 

забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів; 

- забезпечує виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікуваних результатів; 
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- забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності у 

порядку, встановленому законодавством.    

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 


