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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

27.06.2018 №8 

                          Додаток 3 

до Програми «Підтримка комунальних закладів 

    культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках» 

 

Очікувані результати 
з виконання міської програми «Підтримка комунальних закладів культури  міста Запоріжжя 

 у  2016-2018 роках» 

Найменування завдання 
Найменування показників 

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

2016 2017 2018 

Муніципальні театри 
1.Створення належних 
умов для залучення 
масового глядача до 
театрального мистецтва. 

Кількість глядачів осіб Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради, 
Муніципальні театри 

45290 13150 16070 13700 

Кількість вистав  од. 526 174 176 176 

Обсяг доходу, отриманого 

від проведених вистав 
тис.грн. 1085,000 277,000 404,000 420,000 

 

Кількість проектно-

кошторисної документації 

на капітальний ремонт 

приміщення, капітальний 

ремонт приміщення 

од. 

Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, 

Муніципальні театри 

1 1 1 1 

 

Кількість обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 
од. 

Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, 

Запорізький 

муніципальний театр 

танцю 

18 - - 18 
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2. Підвищення якості 

надання театральних 

послуг 

Кількість культурно-

мистецьких заходів 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Запорізький 

муніципальний театр-

лабораторія "Ві" 

1 - 1 - 

Школи естетичного виховання 
1.Створення належних 
умов для навчання дітей 
різним видам мистецтва 

Кількість учнів осіб Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради 

16279 5211 5146 5922 

Капітальний ремонт 
приміщень та інженерних 
мереж, розробка проектно-
кошторисної документації 

од. Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради 

8 5 3 0 

 Кількість робочих проектів  од. Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради 

1 - 1 1 

2. Підвищення якості 
надання навчальних 
послуг 

Кількість семінарів од. Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради 
 

236 76 80 80 

 
Кількість придбанного 
взуття для хореографічних 
відділень 

пар 233 233 - - 

 
Кількість придбанних 
учнівських стільців та 
столів 

шт 761 352 409 - 

 
Кількість обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 

од. 120 - 107 13 

3.Виявлення та підтримка 

обдарованої молоді 

Кількість заходів ( місь-ких 
конкурсів, фестива-лів, 
виставок; концертів 
Запорізької міської дитя-чої 
філармонії; призначе-ння 
міських стипендій 
обдарованим дітям міста 

од. Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради 

65 21 22 22 
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Запоріжжя; надання міських 
премій «Обдаровані діти», 
проведення звітних 
концертів 
Кількість переможців конкурсів осіб 3508 1100 1204 1204 

Міські публічні бібліотеки 

1. Підвищення якості 

бібліотечного 

обслуговування 

Кількість придбаних 
одиниць бібліотечного 
обладнання та меблів 

од. Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради, Бібліотеки 
міста 

317 234 83 - 

Кількість придбаних 
комплектів періодики 

коп. 6620 2857 3101 662 

Кількість придбаних 
книжкових видань  

екз. 20160 11197 - 8963 

Кількість книговидач од. 645650 2043000 2203000 2210500 
Кількість капітальних 
ремонтів приміщень  та 
інженерних мереж, 
розробка проектної 
документації 

од. 8 6 2 - 

 

 

Кількість придбаної 
побутової техніки 

од. 1 1 - - 

Кількість культурно-
мистецьких заходів 

од 1 - 1 - 

Кількість  об'єктів для 
проведення реконструкції 

од 1 - 1 1 

Завдання 2. Виконання 

доручень депутатів 

обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Бібліотеки 

міста 

4 - - 4 

Комунальні палаци культури 

1. Створення належних 

умов для подальшого  

розвитку творчих 

Кількість творчих 
колективів 

 
од. 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Палаци 

культури 

258 72 61 125 
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здібностей населення 

 
Кількість  учасників 

творчих колективів 
осіб 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Палаци 

культури 

7380 2350 1486 3544 

 
Кількість заходів 

 
од. 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Палаци 

культури 

4103 1500 1200 1403 

 
Кількість відвідувачів 

заходів 
осіб 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Палаци 

культури 

792697 195000 156000 441697 

 

Кількість придбаних 

одиниць техніки, музичного 

та звукового обладнання 
од. 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради, 
Палаци культури 

«Титан»,  "Орбіта" 
"Заводський", 
"Хортицький" 

25 25 - - 

 

Кількість капітальних 

ремонтів приміщень, 

проектно-кошторисної 

документації 

од 

Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Палац 

культури "Заводський", 

"Хортицький" 

3 

 
3 2 2 

 

Кількість  об'єктів для 

проведення реконструкції  од 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Палац 
культури "Орбіта" 

1 1 1 1 
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Кількість придбаного  

сценичного  одягу, 

атрибутики та взуття 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Палац 

культури "Заводський", 

"Хортицький" 

 

380 
364 16 - 

 

Кількість придбаного одягу 

сцени 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Палац 

культури "Заводський", 

"Титан" 

2 2 - - 

 

Кількість закладів, які 

охоплені Громадським 

бюджетом 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Палац 

культури "Заводський", 

"Хортицький" 

2 - - 2 

Завдання 2. Виконання 

доручень депутатів 

обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Палац 

культури "Заводський", 

"Титан" 

2 - 1 2 

Інші культурно-освітні заклади 

1. Задоволення духовних 

потреб мешканців міста з 

урахування уподобань та 

інтересів 

Кількість  заходів од. Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради, 
Запорізький міський 

центр народної творчості 
та культурно-освітньої 
роботи «Народний дім» 

17 8 8 1 

 
Кількість відвідувачів осіб 351100 110900 120100 120100 

 
Кількість придбаної 

комп'ютерної техніки 

од. Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради 

7 7 - - 

 Кількість придбаної  од. Департамент культури і 6 6 - - 
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звукової апаратури туризму Запорізької 
міської ради, , Запорізький 

міський центр народної 
творчості та культурно-

освітньої роботи 
«Народний дім 

 

Кількість придбаних  

сценічних костюмів 

од 6 6 - - 

 
Кількість придбаної  

побутової апаратури 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради,  Запорізький 

міський центр народної 

творчості та культурно-

освітньої роботи 
«Народний дім» 

1 1 - - 

 

Кількість проектних робіт од 1 - 1 - 

Стимулювання кращих працівників галузі «Культура» 

1. Підняття престижу 

професії працівника 

культури, розвиток 

жанрового розмаїття у 

діяльності закладів 

культури,  стимулювання 

та нарощування творчого 

потенціалу у галузі. 

Кількість лауреатів 
Міських Премій до 
Всеукраїнського дня 
працівників культури та 
майстрів народного 
мистецтва працівникам 
галузі культури та їх 
вихованцям за активну 
участь у престижних 
фестивалях та конкурсах, 
загальноміських святкових 
заходах та акціях з різних 
видів та жанрів культури і 
мистецтв 

осіб Департамент культури і 
туризму Запорізької 

міської ради 

До 45 До 15 До 15 До 15 

Комунальний заклад «Кіноконцертний зал ім.О.Довженка» 
1. Створення належних 
умов для надання 
кінопослуг мешканцям 
міста 

Кількість глядачів тис. чол. Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, 

128037 42679 42679 73200 

Кількість сеансів шт. 9762 3254 3254 5300 

Присутні на одному осіб 39 13 13 14 
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Загальноміські святкові заходи та акції 
1. Популяризація історії 
та культурно-мистецької 
спадщини Запорізького 
краю, сприяння 
суспільній злагоді, 
формування іміджу 
м.Запоріжжя як 
туристичного та 
культурного центру 
України, а також 
забезпечення 
культурного 
обслуговування городян 
різних вікових та 
соціальних категорій за 
місцем проживання 

Кількість заходів 

 

 

 

 

 

 

од. Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради 

26 14 6 6 

        

Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв 

Завдання 1  

Придбання обладнання і 

Кількість придбаної  

комп'ютерної техніки 

од. Департамент культури і 

туризму  Запорізької 

14 14 - - 

сеансі кіноконцертний зал ім. 

О.Довженка 
2. Охоплення  населення  
культурно-мистецькими 
послугами  

Кількість відвідувачів 

культурно-мистецьких 

заходів 

чол. Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, 

кіноконцертний зал ім. 

О.Довженка 

6000 2000 2000 5000 

3. Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

од Департамент культури і 

туризму Запорізької 

міської ради, Палац 

культури "Заводський", 

"Титан" 

1 - - 1 
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предметів 

довгострокового 

користування 

міської ради 

Завдання 2. Створення 

належних умов для 

роботи працівників 

Кількість виготовленого 

кошторису на проектно-

вишукувальні роботи та 

проведення експертизи 

од. Департамент культури і 

туризму  Запорізької 

міської ради 

2 1 1 - 

 Площа відремонтованого 

приміщення 

м2 Департамент культури і 

туризму  Запорізької 

міської ради 

408,3 - 408,3 - 

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

Завдання 1  

Створення сприятливих 

умов для розвитку 

туристичної галузі м. 

Запоріжжя 

Кількість проведених заходів 

із пропаганди серед 

запоріжців  перспектив 

розвитку туристичної галузі 

міста шляхом організації 

семінарів, туристичних 

форумів, виставок, «круглих 

столів», благодійних  

екскурсій, ін. 

од Департамент культури і 

туризму  Запорізької 

міської ради 

1 1 - - 

Кількість проведених 

соціологічних 

дослідження громадської 

думки щодо сприйняття 

туристичної 

привабливості м. 

Запоріжжя 

од Департамент культури і 

туризму  Запорізької 

міської ради 

1 1 - - 

 

Секретар міської ради           Р.О. Пидорич 


