
Додаток 1 

Рішення міської ради 

19.12.2018 №28 

 

Міська програма "Культура Запоріжжя на  2019 – 2021 роки" 

 

1. Мета Програми 

 
Розроблення Програми зумовлено необхідністю подальшого розвитку та 

удосконалення сфери культури у Запоріжжі, спрямування її на розвиток 

мистецьких традицій міста, створення максимально сприятливих умов для 

творчого росту кожної особистості, розкриття її здібностей, задоволення її 

духовних та естетичних потреб. Програма визначатиме перспективи розвитку даної 

сфери і направлена на забезпечення збереження та модернізацію існуючої мережі 

закладів культури у м. Запоріжжі. 

Метою програми є примноження культурного потенціалу міста, 

відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного 

задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до 

культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української 

культури в європейський і світовий культурний простір. 

 

2. Сучасний стан,  проблеми, шляхи і способи їх розв'язання 

 

На сьогодні у комунальній власності м. Запоріжжя перебувають 59 

закладів культури, у тому числі: 

- 2 міські театри: Муніципальний театр-лабораторія "Ві" та 

Муніципальний театр танцю (створює вистави засобами хореографії, на його 

базі працює муніципальний естрадно - духовий оркестр). В репертуарі 

театрів понад 40 повноцінних і якісних постановок, спрямованих на 

різновікову та різносторонню глядацьку аудиторію. 

 Театри активно запроваджують інноваційні формати у своїй діяльності     

-  ініціюють флешмоби (до Міжнародного дня танцю), виставки сучасних 

художників та фотохудожників у фойє, театральні фестивалі, спільні творчі 

проекти з мистецькими школами ("Орбіта талантів" та "Терпсихора 

запрошує"). 

Муніципальні театри  є постійними учасниками загальноміських 

культурних заходів, шефських концертів для пільгових категорій містян. 

Театри активно репрезентують місто Запоріжжя як культурний центр. 

Упродовж 2016-2018 рр. муніципальні театри 7 разів здобували перемоги у 

різних номінаціях міжрегіонального фестивалю-конкурсу на вищу 

театральну нагороду "Січеславна".  

За період 2016-2018 рр. театр "Ві" взяв участь у 2-ох Всеукраїнських 

фестивалях (м. Дніпро, м. Кременчук);  3-ох Міжнародних фестивалях: (м. 

Одеса, м. Луцьк, м. Пінськ, Білорусь). Здійснив гастролі містами, прилеглими 
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до зони проведення Операції Об’єднаних Сил (Мар’їнка, Бахмут, Курахове, 

Опитне). 

За період 2016-2018 рр. театр танцю взяв участь у Всеукраїнському  

фестивалі (м. Коломия); 3-ох Міжнародних фестивалях (м. Брест, Білорусь,м. 

Іматра, Фінляндія, м.Бурса, Туреччина).  

Удосконалюється грантова діяльність. У 2018 році театр танцю отримав 2 

перемоги у грантових проектах на загальну суму 243,9 тис. грн. (проведено 

Всеукраїнський дитячо-юнацький джазовий фестиваль-конкурс  "Jazz zp" та 

реалізовано  проект «Міст – перший крок: Запоріжжя – Чернівці"). 

 

- 13 мистецьких шкіл: 8 музичних шкіл, 4 школи мистецтв та дитяча 

художня школа. У даних школах навчаються різним видам мистецтва 

(музичному, хореографічному, образотворчому, театральному) понад 5 тисяч 

дітей.   

Протягом 2016-2018 років у  мистецьких школах з'явилися нові 

формати діяльності: запровадження локацій дитячої творчості  на великих 

(дорослих) фестивалях (концерт  «В джазі тільки діти» у рамках джазового 

фестивалю «Zaporizhzhia Jazzy 2018»), започатковано новий проект — 

концерт-виставу дитячих театральних колективів шкіл на сцені Палацу 

культури «Орбіта», запроваджено традицію проведення виставок юних 

художників та гала-концертів переможців конкурсів. 

         Щороку учні мистецьких шкіл приймають участь у 12-16 міських 

конкурсах та фестивалях  (у складі журі - провідні митці України). За 2016-

2018 р.р. – здобуто 3614 призових місць на обласних, всеукраїнських і 

міжнародних конкурсах. 

 Упродовж  2016-2018 років проведено понад 4 тис. культурно-

просвітницьких заходів для 100 тисяч глядачів. Відбулося  13 звітних 

концертів на різних сценах міста. Виступили 3,5 тис. дітей, на яких були 

присутні  понад 8 тис. глядачів. 

На сцені концертного залу ім. Глінки та на майданчиках "просто неба" 

відбулося 15 концертів Запорізької міської дитячої філармонії за  участю 

майже 900 талановитих вихованців мистецьких шкіл (25 тис.глядачів). 

За 3 роки фінансово було підтримано 164 талановитих учня шляхом 

призначення  міських премій та стипендій «Обдаровані діти» у галузі 

мистецтва. 

 Активізовано діяльність із залучення позабюджетних коштів.   

Мистецькими школами у 2017-2018 рр. отримано 3 перемоги у грантових 

проектах на загальну суму 460661 грн.  (у т.ч. – 414197 грн. для проведення 

Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких оркестрів "ОРКЕСТР-

FEST"). 

- 37 міських публічних бібліотек (що об'єднані у 2 централізовані 

бібліотечні системи: для дорослого населення - 20 бібліотек, для дітей – 17).  

Щорічно бібліотеки обслуговують більше 111 тисяч читачів, з яких 56 тисяч - 

діти.  
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              Протягом 2016-2018 рр. бібліотеки активно запроваджували 

інновації у своїй діяльності. Так, у 2016 р. здійснювалося осучаснення 

соціальних проектів для незахищених верств населення (відкрито 8 on-line-

пунктів правової освіти, 3 нові дитячі кімнати, удосконалено проект  

"Бібліовелосипед" для обслуговування віддалених районів приватного 

сектору,  з'явилися школи комп’ютерної грамотності). 

             У 2017 р.  – відбувалася реалізація  інтерактивних бібліотечних 

проектів (вуличні акції, флешмоби, читальні зали "просто неба"),  створення 

читацьких спільнот різного спрямування (33 читацьких об'єднання, гуртків, 

творчих майстерень). 

              З 2018 р. розпочалося   запровадження нових моделей бібліотек  

(введення єдиних електронних читацьких квитків та створення єдиного 

електронного каталогу бібліотечних фондів (9 бібліотек оснащені 

електронним обладнанням, понад 6-ти тисяч книг оснащені штрих-кодами). 

Розпочато роботи щодо відкриття "Урбан-бібліотеки" та просвітницько-

інформаційного центру «Музей Соцміста»). 

            У 2018 р.  вперше на пл. Маяковського "просто неба" проведено 

бібліотечний фестиваль «БібліоFest», який відвідало понад 3,5 тисяч городян. 

             Було активізовано грантову діяльність. У 2016 р. залучено 13,5 

тис.грн. (відкрито "Пункт Європейської інформації для дітей" та "Спортивну 

бібліотеку"). 
  

- 5 палаців культури: "Орбіта", "Титан", "Хортицький", "Заводський", 

"Молодіжний" (з 2018 р. на базі колишнього ПК ПАТ  “Запоріжвогнетрив”).  

 Пріоритетом їх діяльності є організація змістовного дозвілля городян. 

Діють 125 клубних формувань, з них 66 – для дітей. Кількість  учасників в 

них  налічує 3608 осіб, з них 1674 – діти. Щорічно проводяться близько 1,5 

тисячі масових заходів, які відвідують понад 300 тисяч осіб.  

 Палаци культури  активно використовують інноваційні формати в 

організації дозвілля. Так, у 2016-2017 рр. запроваджено 6 власних  івент- та 

шоу - проектів: "Livе cover show", "Падает небо", "Це місто танцює" (ПК 

"Орбіта"). У даних шоу  важливу складову відео- та світлових ефектів взяв на 

себе придбаний  великий світлодіодний екран (що дозволило скоротити 

видатки на придбання  декорацій).  

         Вихованці палаців культури  приймали активну участь  у національних 

телевізійних проектах (“Х - фактор” півфінал, “Голос діти”), отримали 

перемогу у проекті "TV5" -  "Tribute Show ". 

          З 2018 р. вперше запроваджено формат проведення тематичних заходів 

одночасно на всіх майданчиках біля палаців культури ("Масляна" та ін.). 

   Палаци культури активно залучають грантові кошти. Так, у 2017 р. 

отримано 4 перемоги із загальним фінансуванням  419,4 тис.грн., а у 2018 р. – 

3 перемоги із  загальним фінансуванням  628,3 тис.грн. (у т.ч. 479266 тис грн. 

на проведення  фестивалю  - Національний перкусійно-танцювальний 

мистецький простір "Z-TAPforLIFE"). 
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- міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи 

"Народний дім". Мета його діяльності - збереження та розвиток народної 

творчості, надання методичної та практичної допомоги клубним закладам. 

 

- 1 кінотеатр (кіноконцертний зал ім. О.Довженка).  

Діють 3 демонстраційні зали (на 328 глядацьких місць, 48 та 38 місць). 

Встановлено обладнання для демонстрації фільмів у форматі 3D (у великому 

та малому залах). Демонструє прем'єрні фільми, фестивальне, нестандартне 

арт-хаузне кіно та кінофільми вітчизняного виробництва. 

 У  2017 р.  започатковано Міжнародний кінофестиваль “ZIFF”. 

Учасники – молоді режисери короткого метру. У 2018 р. було представлено 

2514 кіноробіт із 112 країн світу. 

 Приділяється важлива увага залученню позабюджетних коштів. У 2018 

році отримано 2 перемоги на загальну суму 199,0 тис. грн. 
 

         Деякі проблеми гальмують розвиток галузі культури, більшість з них 

накопичувалася роками (застаріла матеріально-технічна база; обмежене 

фінансування на проведення капітальних та поточних ремонтів, придбання 

сценічного обладнання та костюмів, освітлювальної та звукової апаратури,  

оновлення інженерної інфраструктури  приміщень, поповнення бібліотечних 

фондів тощо). 

Розв'язання всіх проблем галузі одночасно та за короткий строк є 

неможливим. Тому необхідно здійснити чітке визначення перспектив з 

урахуванням пріоритетних потреб галузі, використання цільового 

спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань. 

    На сьогодні актуальною проблемою є недостатня кількість приміщень. 

Так, вже кілька років поспіль існує конкурс 3-4 особи на одне місце під час 

вступних іспитів до мистецьких шкіл. Ряд мистецьких шкіл гостро 

потребують розширення навчальних площ (дитяча художня школа, музична 

школа №5). Існує необхідність відкриття (будівництва) нових мистецьких 

шкіл (або філій) за індивідуальними проектами, зокрема, у Хортицькому, 

Бородинському, Осипенківському мікрорайонах. Муніципальний театр 

танцю взагалі не має власного  приміщення і орендує площі палацу культури 

"Орбіта", що заважає повноцінній роботі обох закладів. Таким чином, одним 

із пріоритетів даної програми є необхідність подальшого розвитку базової 

мережі закладів культури.   

Бібліотеки готові створювати нові моделі  своєї діяльності (медіатеки, 

бібліохаби, коворкінг-зони, центри безперервної освіти тощо). Тому вони 

гостро потребують осучаснення приміщень (їх зовнішнінього і внутрішнього 

наповнення), впровадження у бібліотечні процеси інформаційних технологій.  

Недостатнє фінансування комунальних палаців культури перешкоджає 

створенню конкурентно-спроможного культурного продукту та максимально 

комфортних умов для проведення заходів. Так, завдяки придбанню у 2016 р. 

палацом культури "Орбіта" великого світлодіодного екрану було вирішено  

декілька задач: по-перше, скоротилися видатки на придбання декорацій для 
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заходів; по-друге,  завдяки відео- та світловим ефектам було запроваджено 

проведення  цілого ряду яскравих сучасних  івент-  та  шоу-проектів, які 

користуються великою популярністю у молоді. 

Таким чином, одним із пріоритетів розвитку галузі культури Запоріжжя 

на 2019-2021 роки залишається необхідність модернізації матеріально-

технічної бази та інфраструктури сфери культури через невідповідність 

сучасним вимогам. 

          Питома вага проблем пов’язана з тим, що бюджетне фінансування 

галузі культури є обмеженим. До того ж на теперішній час, на жаль, дуже  

низька активність бізнесу та приватних інвесторів  у вирішенні проблем 

сфери культури. З цих причин  комунальні заклади культури з кожним роком 

все більше долучаються до грантових проектів донорських організацій. Це 

один із основних шляхів, який дозволить  запровадити нові формати дозвілля 

за рахунок позабюджетних коштів. Реалізація культурних проектів можлива і 

за рахунок Громадського бюджету міста. 

          Важливими партнерами на цьому шляху залишаються громадські 

організації, заклади культури іншого відомчого підпорядкування. Таким 

чином, пріоритетним напрямком у діяльності комунальних закладів культури 

є удосконалення культурного діалогу з громадськими організаціями та 

іншими закладами  у сфері культури. 

У місті Запоріжжя існують певні традиції щодо проведення 

загальноміських свят. Так, протягом багатьох років успішно проводяться 

різноманітні культурно-мистецькі заходи, конкурси, фестивалі та концертні 

програми до державних, міських та професійних свят (до Дня пам"яті та 

примирення, Дня Перемоги над нацизмом, Дня Конституції України, Дня 

незалежності України, Дня міста та Дня визволення м. Запоріжжя від 

нацистських загарбників, новорічні свята тощо). 

До проведення загальноміських заходів залучаються усі заклади 

культури – палаци культури, театри, бібліотеки, мистецькі заклади різної 

відомчої підпорядкованості.  
 

 

3.  Завдання і заходи 

Завдання і заходи  програми згідно із додатком 1. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету та власних надходжень закладів. 

 

  

5. Очікувані результати, ефективність програми 

 

1. Реалізація загальноміських заходів, культурно-мистецьких проектів 

всеукраїнського і міжнародного рівнів, організація культурних та творчих 
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обмінів між містами із різних регіонів України з метою популяризації м. 

Запоріжжя як культурного центру України.  

 

2. Створення конкурентноспроможного культурного продукту — 

власних арт-проектів, шоу програм, івентів тощо. 

3. Удосконалення системи інформування мешканців та гостей  міста 

про культурні заходи через  Інтернет портал "Культура", соціальні мережі, 

Інтернет-ресурси комунальних закладів культури,  засоби масової інформації.  

4. Збільшення обсягів фінансових надходжень шляхом залучення 

додаткових інвестицій. Збільшення на 20%  проведення нових  цікавих 

творчих проектів за  рахунок залучених грантових коштів.  

5. Осучаснення та розширення сфери надання культурно-мистецьких 

послуг мешканцям міста з урахуванням попиту на них.  

6. Здійснення структурної перебудови бібліотек шляхом створення  

бібліотек нових моделей з метою реалізації їх соціальної місії у повному 

обсязі. 

7. Поліпшення організації бібліотечного обслуговування шляхом 

створення сервісних соціально-культурних центрів. Збільшення кількості 

користувачів сервісними бібліотечними послугами на 4%.  

8. Упровадження інформаційних технологій, комп’ютеризація та 

автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів. Створення зведеного 

електронного каталогу, запровадження єдиних читацьких електронних 

квитків. 

9. Збереження та поповнення книжкових фондів бібліотечних закладів, 

його планомірне оновлення книжковою продукцією та документами на 

електронних носіях інформації (щороку на  10%). 

10. Збільшення на 10% кількості учасників клубних формувань та 

відвідувачів заходів палаців культури шляхом запровадження сучасних 

форматів організації дозвілля. 

11. Збільшення кількості населення міста охопленого кіно-послугами, 

проведення заходів, спрямованих на популяризацію вітчизняного та    

світового кіномистецтва. Проведення щорічно не менше 1 міжнародного 

кінофестивалю. 

12.  Збільшення на 7%  загального контингенту учнів мистецьких шкіл 

шляхом збільшення на 40% кількості слухачів на відділеннях, що працюють 

на засадах самоокупності. 

13. Розширення спектру категорій громадян, з якими працюють 

мистецькі школи (залучення дітей віком від 2-х років, а також дорослих). 

14. Залучення до театрів більш широкої аудиторії шанувальників. 

Збільшення показника вистав на 10% та власних доходів муніципальних 

театрів на 20%. 
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15. Удосконалення гастрольної діяльності муніципальних театрів як на 

території України, так і за кордоном. Збільшення даного показника до 28 

гастрольних поїздок на рік. 

 

6  Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання цієї 

Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на 

постійну комісію Запорізької міської ради з питань освіти, науки, культури, 

спорту, молоді та туризму та департамент культури і туризму Запорізької 

міської ради. 

Головний розпорядник бюджетних коштів та виконавці програми 

мають забезпечити виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікуваних показників. 

Головний розпорядник бюджетних коштів проводить аналіз і 

комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів програми, 

цільового використання коштів і готує щорічні та, в разі потреби, проміжні 

звіти про хід виконання програми. 

 

 

 

 

 

 
Секретар міської ради                                                             Р.О. Пидорич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

19.12.2018 №28

              

Додаток 1 

до Програми «Культура Запоріжжя» 

на 2019-2021 роки»

Завдання і заходи 

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Збереження та збільшення 

контингенту учнів мистецьких 

шкіл. Відкриття нових відділів 

(відділень), нових шкіл.

бюджет міста, 

власні кошти

1.2. Придбання обладнання, 

музичних інструментів та 

предметів  довгострокового 

користування.  

бюджет міста, 

власні кошти
1800,000 500,000 600,000 700,000

за роками

Завдання 1. 

Впровадження нової 

концепції сучасної 

мистецьеої школи

Мистецькі школи

Прогнозні обсяги, тис.грн.

Всього

Найменування 

завдання
Найменування заходу

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

мистецькі школи

з виконання міської Програми «Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки»

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці

Джерела 

фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, інші)



1.3 На виконання проектних 

робіт "Нове будівництво ДМШ 

№5 по вул. Ладозька в м. 

Запоріжжя"

бюджет міста, 

власні кошти, 

інші джерела 

фінансування, 

гранти

2200,000 - 1000,000 1200,000

4000,000 500,000 1600,000 1900,000

2.1. Організація та проведення 

міжнародних, всеукраїнських  

та міських конкурсів, 

фестивалів, концертів, виставок 

тощо («Обдаровані діти», 

«ОРКЕСТР-FEST» та ін.). 

бюджет міста, 

інші джерела 

фінансування

966,853 266,853 300,000 400,000

2.2. Проведення щорічних 

концертних сезонів Запорізької 

міської дитячої філармонії.
бюджет міста, 

власні кошти
- - - -

966,853 266,853 300,000 400,000

3.1. Організація, проведення та 

участь у благодійних заходах 

для дітей-сиріт, дітей з дитячих 

будинків та дітей з особливими 

потребами.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

мистецькі школи

не потребує 

фінансування
- - - -

3.2. Розробка індивідуальних 

програм щодо здійснення 

інклюзивного навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами.

мистецькі школи
не потребує 

фінансування
- - - -

Завдання 1. 

Впровадження нової 

концепції сучасної 

мистецьеої школи

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

мистецькі школи

Разом за завданням 1

Разом за завданням 2

Завдання 3. 

Благодійні проекти та 

робота, спрямована на 

соціальну адаптацію 

дітей з особливими 

потребами.

Завдання 2. 

Здійснення мистецько-

творчої діяльності, 

співпраця із 

закладами культури 

іншого відомчого 

підпорядкування у 

різних творчих 

проектах. 

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

мистецькі школи



- - - -

4.1.  Організація виставок-

продажів, ярмарків з продажу 

робіт викладачів (образотворче, 

декоративно-ужиткове 

мистецтво).

не потребує 

фінансування
- - - -

4.2. Запровадження проекту 

«Діти і зірки».

бюджет міста, 

власні кошти

4.3. Започаткування міського 

пленеру з образотворчого 

мистецтва за участю викладачів 

та учнів мистецьких шкіл.

власні кошти 

мистецьких шкіл

0 0 0 0

5.1. Запровадження Переліку 

нових додаткових освітніх та 

інших послуг. 

не потребує 

фінансування
- - - -

5.2. Участь у грантових 

проектах. залучені кошти, 

гранти, власні 

кошти 

мистецьких шкіл

5.3. Створення на базі  

мистецьких шкіл сучасних 

курсів («школи гончарства» 

«школи  малювання», «школи 

театральної майстерності» 

тощо.

Разом за завданням 3

Разом за завданням 4

Завдання 4. 

Створення 

середовища для 

розвитку творчого 

потенціалу громадян, 

формування їх потреб 

у якісному 

культурному 

продукті.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

мистецькі школи

Завдання 5. 

Залучення додаткових 

позабюджетних 

коштів.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

мистецькі школи

бюджет міста, 

інші джерела 

фінансування



5.4.  Створення на базі  

мистецьких шкіл «Школи 

гармонійної особистості» (для 

дітей 2-7 років).

0 0 0 0

4966,853 766,853 1900,000 2300,000

1.1. Впровадження нової 

структурної мережі 

бібліотечної системи та 

розвиток існуючої.

не потребує 

фінансування
- - - -

1.2. Здійснення структурної 

перебудови бібліотек з метою 

реалізації їх соціальної місії, 

інформаційно-комунікативних 

та культурних функцій.

не потребує 

фінансування
- - - -

1.3. Створення сервісних 

соціально-культурних центрів: 

-профільних

- медіатек;

- центрів безперервної світи; 

- бібліохабів.

не потребує 

фінансування
- - - -

- - - -

Міські публічні бібліотеки

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

бібліотеки міста

Завдання 5. 

Залучення додаткових 

позабюджетних 

коштів.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

мистецькі школи

бюджет міста, 

інші джерела 

фінансування

Завдання 1. 

Впровадження нової 

структурної мережі 

бібліотечної системи 

та розвиток існуючої.

Разом за завданням 5

Усього:

Разом за завданням 1



2.1. Автоматизація та 

комп'ютеризація бібліотечно-

бібліографічних процесів. 

Впровадження у мережу 

міських бібліотечних закладів 

єдиної бібліотечної 

інформаційної системи 

(створення електронних баз 

даних, провадження 

електронних читацьких 

квитків).

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

бібліотеки міста

бюджет міста, 

позабюджетні 

кошти, гранти

2.2. Підвищення рівня 

інформованості мешканців 

м.Запоріжжя про інформаційні 

можливості бібліотек через 

власні сайти, веб-сторінки, 

SMM -просування, засоби 

масової інформації.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

бібліотеки міста
бюджет міста

0 0 0 0

3.1. Придбання широкого 

спектру книжкової продукції.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

бібліотеки міста

бюджет міста, 

позабюджетні 

кошти, гранти

3300,000 1000,000

Завдання 3. 

Збереження та 

поповнення 

бібліотечних фондів 

книжковою 

продукцією та 

документами на 

сучасних носіях 

інформації.

3.2. Поповнення фондів 

документами на електронних 

носіях інформації.

бюджет міста, 

позабюджетні 

кошти, гранти

Завдання 2. 

Упровадження 

інформаційних 

технологій з метою 

покращення 

бібліотечного 

обслуговування,макси

мального задоволення 

культурних, освітніх 

та духовних потреб 

населення.

Разом за завданням 2

1100,000 1200,000



3300,000 1000,000 1100,000 1200,000

Завдання 4. 

Залучення 

позабюджетних 

коштів на 

впровадження 

інновацій у практику 

бібліотек.

4.1. Участь бібліотек у 

конкурсах на отримання 

грантів.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

бібліотеки міста
не потребує 

фінансування
- - - -

- - - -

3300,000 1000,000 1100,000 1200,000

1.1. Зміцнення матеріально-

технічної бази (придбання 

оргтехніки, музичної та 

звукової апаратури тощо).

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури

бюджет міста, 

власні кошти

1.2. Капітальний ремонт 

приміщень палаців культури 

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

палаци культури  

“Хортицький”, 

“Молодіжний”, 

"Титан"

бюджет міста, 

депутатський 

фонд

18000,000 5000,000 6000,000 7000,000

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

бібліотеки міста

Завдання 3. 

Збереження та 

поповнення 

бібліотечних фондів 

книжковою 

продукцією та 

документами на 

сучасних носіях 

інформації.

3.2. Поповнення фондів 

документами на електронних 

носіях інформації.

бюджет міста, 

позабюджетні 

кошти, гранти

Комунальні палаци культури, історико-культурний комплекс “Запорізький Дуб” 

Завдання 1. 

Створення  сучасного 

культурного простору 

для мешканців міста.

Усього:

Разом за завданням 3

Разом за завданням 4



1.3. Проведення реконструкції 

об'єкту “Реконструкція будівлі 

комунального закладу “Палац 

культури “Орбіта” по вул. 

Лермонтова,9  м. Запоріжжя”.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, палац 

культури “Орбіта”

бюджет міста 8500,000 1500,000 3000,000 4000,000

1.4. Облаштування прилеглих 

територій біля палаців культури 

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

палаци культури 

“Титан”,"Хортицьк

ий" та 

“Молодіжний”

бюджет міста, 

депутатський 

фонд

700,000 0,000 300,000 400,000

1.5. Створення автокінотеатру  

на базі палацу культури 

“Хортицький”.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, палац 

культури 

“Хортицький”

грантові кошти 127,910 - 77,910 50,000

1.6.  Реконструкція території 

історико-культурного 

комплексу “Запорізький Дуб”  

за адресою вул.Тараса Бульби, 

14

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

міський центр 

народної творчості 

та культурно-

освітньої роботи 

“Народний дім”

бюджет 

міста,грантові 

кошти

1200 0 500,000 700,000

1.7. Створення закладів 

культури у сучасних форматах 

(центри мистецтва та інш.)

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

підвідомчі заклади

не потребує 

фінансування
- - - -

Завдання 1. 

Створення  сучасного 

культурного простору 

для мешканців міста.



28527,910 6500,000 9877,910 12150,000

21. Створення кіно- фотостудій, 

анімаційних студій.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури

власні кошти

2.2. Організація 

короткострокових курсів 

рукоділля (крою та шиття, 

бісероплетіння, валяння з 

шерсті, тощо).

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури

власні кошти

0 0 0 0

3.1. Створення власних шоу - 

проектів, івентів тощо.
бюджет міста, 

власні кошти

3.2. Проведення концертних 

програм, вечорів відпочинку, 

звітних концертів, новорічних 

заходів  тощо.

власні кошти

3.3. Організація виїзних 

концертів (соцзамовлення).
не потребує 

коштів
- - - -

3.4. Проведення  розважальних 

програм, майстер-класів з 

хореографії тощо на відкритих 

майданчиках міста.
власні кошти

3.5. Проведення конкурсів та 

фестивалів.

власні кошти, 

інші джерела 

фінансування

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури

Завдання 2. Розвиток 

креативних просторів 

для розвитку талантів, 

урізноманітнення 

форм та змісту 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності.

Разом за завданням 2

Завдання 3. 

Реалізація арт- 

проектів, підтримка 

нових сучасних 

форматів організації 

дозвілля. 

Разом за завданням 1



3.6. Проведення спільних 

заходів із громадськими 

об'єднаннями, національно-

культурними товариствами,  

благодійними фондами тощо.

власні кошти, 

інші джерела 

фінансування

3.7. Проведення благодійних 

заходів для малозабезпечених 

верств населення та інших 

пільгових категорій.

не потребує 

коштів
- - - -

0 0 0 0

Завдання 4. 

Популяризація 

м.Запоріжжя  як 

культурного центру 

України.

4.1. Проведення 

загальноміських заходів до 

державних та пам'ятних дат 

Департамент 

культури і туризму 

міської ради бюджет міста 9678,192 4078,192 2700,000 2900,000

9678,192 4078,192 2700,000 2900,000

Завдання 5. 

Підвищення рівня 

фахової майстерності 

з метою надання 

якісних послуг.

5.1. Проведення заходів з 

підвищення кваліфікації 

працівників палаців культури 

(університет клубного 

працівника, майстер-класи 

тощо).

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

міський центр 

народної творчості 

та культурно-

освітньої роботи 

“Народний дім”

не потребує 

коштів

0 0 0 0

6.1. Участь у проектах, які 

проводяться донорськими 

організаціями (гранти).

власні кошти 

(дольова участь)
- - - -

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури

Завдання 3. 

Реалізація арт- 

проектів, підтримка 

нових сучасних 

форматів організації 

дозвілля. 

Разом за завданням 3

Разом за завданням 4

Разом за завданням 5

Завдання 6.   

Залучення додаткових 

позабюджетних 

коштів

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури



6.2. Збільшення обсягів та 

спектру надання нових послуг.

не потребує 

коштів
- - - -

- - - -

Завдання 7. 

Здійснення 

популяризації палаців  

шляхом використання 

інтернет - ресурів  та 

співпраці зі ЗМІ.

7.1. Подання змістовних 

анонсів, релізів та іншої якісної 

інформації для  ЗМІ 

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури

не потребує 

коштів
- - - -

- - - -

38206,102 10578,192 12577,910 15050,000

1.1. Надання фінансової 

допомоги муніципальним 

театрам (оплата праці з 

нарахуваннями, утримання 

закладу, оплата енергоносіїв,  

тощо).

Департамент 

культури і туризму  

міської ради, 

муніципальні 

театри

бюджет міста 30562,761 9562,761 10000,000 11000,000

1.2. Покращення матеріально-

технічної бази театрів 

(поновлення костюмів, 

придбання нового сценічного 

обладнання, предметів 

довгострокового користування 

тощо).

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні 

театри власні кошти

Разом за завданням 7

Усього:

Завдання 6.   

Залучення додаткових 

позабюджетних 

коштів

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

комунальні палаци 

культури

Разом за завданням 6

Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка

Завдання 1. 

Здійснення 

театрально-

концертної та 

культурно-

просвітницької 

діяльності шляхом 

створення 

театральних вистав, 

проведення 

мистецьких заходів, 

що популяризують 

кращі надбання 

української та світової 

культури.



30562,761 9562,761 10000,000 11000,000

2.1. Організація культурних та 

творчих обмінів між містами із 

різних регіонів України.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні 

театри

власні кошти

2.2. Проведення спільних 

мистецьких проектів, 

міжнародних та всеукраїнських 

фестивалів  («Золота Хортиця», 

«Орбіта талантів», «Кіно просто 

неба» та ін.).

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні 

театри, мистецькі 

школи, бібліотеки

бюджет міста, 

залучені кошти, 

гранти

2.3. Реалізація Програми 

естрадно-духового оркестру  

«Запоріжжя в ритмі джазу» у 

парках м. Запоріжжя.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальний 

театр танцю

бюджет міста, 

залучені кошти, 

гранти

0 0 0 0

3.1. Збагачення репертуару, 

співпраця з сучасними 

українськими драматургами, 

театрознавцями.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні 

театри

власні кошти 

муніципальних 

театрів

Разом за завданням 1

Разом за завданням 2

Завдання 3. 

Створення якісного 

театрального 

продукту, інтеграція в 

європейський 

культурний простір.

Завдання 2. 

Організація 

оригінальних 

авторських проектів, 

проведення 

всеукраїнських та 

міжнародних 

фестивалів, спільних 

мистецьких проектів.



3.2. Популяризація 

театрального мистецтва 

шляхом організації гастролей 

(по Україні, за кордом).

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні 

театри

залучені кошти, 

гранти, власні 

кошти 

муніципальних 

театрів

3.3. Пільгове обслуговування 

незахищених верств населення.

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні 

театри, соціальні 

служби міста, 

громадські 

організації

не потребує 

фінансування
- - - -

0 0 0 0

4.1. Участь у грантових 

проектах (міжнародних, 

всеукраїнських, місцевих).

Департамент 

культури і туризму  

міської ради, 

муніципальні 

театри

залучені кошти, 

гранти, власні 

кошти 

муніципальних 

театрів, гранти, 

власні кошти 

муніципальних 

театрів

Завдання 4. Залучення 

позабюджетних 

коштів

Разом за завданням 3

Завдання 3. 

Створення якісного 

театрального 

продукту, інтеграція в 

європейський 

культурний простір.



4.2. Створення на базі театрів 

сучасних курсів (як 

індивідуальних, так і групових) 

«Школа акторської 

майстерності», «Школа 

режисерів», «Танцюють всі» та 

ін.

Департамент 

культури і туризму  

міської ради, 

муніципальні 

театри

бюджет міста, 

залучені кошти, 

гранти

0 0 0 0

Завдання 5.       

Створення належних 

умов для надання 

кінопослуг 

мешканцям міста

5.1. Надання фінансової 

допомоги кіноконцертному 

залу ім. О.Довженка (оплата 

праці з нарахуваннями, 

утримання закладу, оплата 

енергоносіїв, ремонт санвузлів 

тощо).

Департамент 

культури і туризму  

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка
бюджет міста 10441,148 3341,148 3500,000 3600,000

10441,148 3341,148 3500,000 3600,000

6.1. Проведення культурно-

мистецьких заходів, 

Міжнародного кінофестивалю 

«ZIFF».              

1545,383 495,383 500,000 550,000

  6.2. Організація прем’єрних та 

ретроспективних показів 

фільмів вітчизняного 

виробництва, зустрічей з 

творчими групами.

1545,383 495,383 500,000 550,000

7.1. Створення літнього 

кінотеатру на прилеглій 

території.

Завдання 4. Залучення 

позабюджетних 

коштів

власні кошти 

закладу, грантові 

кошти, інші 

джерела 

фінансування 

Разом за завданням 4

Разом за завданням 6

Разом за завданням 5

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка

бюджет міста, 

власні кошти 

закладу, грантові 

кошти, інші 

джерела 

фінансування

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка

Завдання 7.        

Поліпшення 

кінообслуговування 

населення та 

розширення спектру 

послуг.

Завдання 6.  

Пропаганда  

вітчизняного кіно та 

посилення його 

впливу на масового 

глядача.



7.2. Створення курсу Vertical, 

Школи блогерів

7.3. Відкриття кіностудії для 

дітей та молоді.

0 0 0 0

Завдання 8 

Забезпечення сан 

норм та екологічного 

стану прилеглих 

територій

8.1. Забезпечення сан норм та 

екологічного стану прилеглих 

територій

Департамент 

культури і туризму  

міської ради, 

заклади культури
бюджет міста 450 450 0 0

450 450 0 0

42999,292 13849,292 14000,000 15150,000

Завдання 1 

Забезпечення 

належної організації 

та проведення заходів 

щодо відзначення 

1.1 Відзначення: 

-загальнодержавних, міських та 

районних свят; 

 -державних пам`ятних дат та 

історичних подій;

Виконавчий 

комітет Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 1027,436 324,645 342,825 359,966

Районна 

адміністрація по 

Дніпровському 

району

Бюджет міста 323,765 102,302 108,031 113,432

Районна 

адміністрація по 

Хортицькому 

району

Бюджет міста 205,709 64,999 68,639 72,071

Районна 

адміністрація по 

Вознесенівському 

району

Бюджет міста 396,692 125,345 132,364 138,983

Усього:

власні кошти 

закладу, грантові 

кошти, інші 

джерела 

фінансування 

Разом за завданням 7

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка

Завдання 7.        

Поліпшення 

кінообслуговування 

населення та 

розширення спектру 

послуг.

Разом за завданням 8

Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя



Районна 

адміністрація по  

Олександрівському 

району 

Бюджет міста 277,046 87,540 92,442 97,064

Районна 

адміністрація по 

Шевченківському 

району

Бюджет міста 251,485 79,463 83,913 88,109

Районна 

адміністрація по 

Заводському 

району 

Бюджет міста 222,859 70,418 74,361 78,080

Районна 

адміністрація по 

Комунарському 

району

Бюджет міста 205,712 65,000 68,640 72,072

2910,704 919,712 971,215 1019,777Разом за завданням 1



Завдання 2 

Задоволення 

духовних потреб 

мешканців району з 

урахуванням 

уподобань та 

інтересів, 

забезпечення 

культурного 

обслуговування 

городян різних 

вікових та соціальних 

категорій за місцем 

проживання 

2.1 Проведення культурно-

мистецького проекту 

«Мистецький майданчик»

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Заводському 

району

Бюджет міста 144,000 72,000 72,000

144,000 72,000 72 0

3054,704 991,712 1043,215 1019,777

92526,951 27186,049 30621,125 34719,777

Секретар міської ради Р.О. Пидорич         

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

Усього:

Разом за завданням 2



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

19.12.2018 №28

Додаток 2

до Програми «Культура Запоріжжя» 

на 2019-2021 роки»

2019 2020 2021

1 2 3 4 5

Бюджет міста 92526,951 27186,049 30621,125 34719,777

Державний бюджет - - - -

Обласний бюджет - - - -

Інші джерела* - - - -

Усього 92526,951 27186,049 30621,125 34719,777

                       

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

 * Інші джерела - власні кошти закладів, не заборонені чинним законодавством.

Обсяг 

фінансування, 

За роками виконання

з виконання міської програми «Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки»



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

19.12.2018 №28 

                              Додаток 3 

до Програми «Культура Запоріжжя» на 2019-

2021 роки» 

Очікувані результати 
з виконання міської програми ««Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки» 

 

Найменування завдання 

Найменування 

показників виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

2019 2020 2021 

Мистецькі школи  

Завдання 1. 

Впровадження нової 

концепції сучасної 

мистецької школи 

Кількість мистецьких 

шкіл 

од.  Департамент культури 

і туризму міської ради 

13 13 13 13 

Кількість учнів  осіб Департамент культури 

і туризму  міської ради 

17875 5175 6200 6500 

Кількість обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

од. Департамент культури 

і туризму міської ради 

44 12 15 17 

Завдання 2. Здійснення 

мистецько-творчої 

діяльності, співпраця із 

закладами культури 

іншого відомчого 

підпорядкування у 

різних творчих 

проектах. 

Кількість заходів 

(конкурсів, фестивалів, 

виставок, концертів 

міської дитячої 

філармонії, звітних 

концертів мистецьких 

шкіл) 

од. Департамент культури 

і туризму Запорізької 

міської ради 

 

75 25 25 25 

Кількість переможців 

конкурсів і фестивалів 

осіб 4350 1400 1450 1500 

Кількість творчих 

колективів 

од. 937 310 312 315 



2 

 

Завдання 3. Благодійні 

проекти та робота, 

спрямована на 

соціальну адаптацію 

дітей з особливими 

потребами. 

Кількість благодійних 

заходів 

од. Департамент культури 

і туризму Запорізької 

міської ради 

360 117 120 123 

Завдання 4.  

Створення середовища 

для розвитку творчого 

потенціалу громадян, 

формування їх потреб у 

якісному культурному 

продукті. 

Кількість заходів 

(виставок-продажів, 

флешмобів, пленерів, 

відеокліпів) 

од.  Департамент культури 

і туризму міської ради 

30 10 10 10 

Завдання 5.  

Залучення додаткових 

позабюджетних коштів. 

 

Кількість грантових 

проектів 

од. Департамент культури 

і туризму  міської ради 

13 3 4 6 

Обсяг залучених 

грантових коштів 

грн. Департамент культури 

і туризму міської ради 

    

Кількість слухачів нових 

курсів 

 осіб Департамент культури 

і туризму міської ради 

 950 1000 1200 

Міські публічні бібліотеки 

Завдання 1. 

Оптимізація та розвиток 

існуючої мережі 

публічних бібліотек 

міста. 

  

 

Кількість  бібліотек 

нових моделей 

од. 

 

Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

11 5 3 3 

Кількість впроваджених 

сервісних бібліотечних 

послуг 

осіб 22 10 6 6 

Кількість користувачів осіб 168300 55000 56100 57200 
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сервісними 

бібліотечними послугами 

Завдання 2.  

Упровадження 

інформаційних 

технологій з метою 

покращення 

бібліотечного 

обслуговування, 

максимального 

задоволення 

культурних, освітніх та 

духовних потреб 

населення.  

Кількість електронних 

читацьких квитків 

од Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

54000 15000 18000 21000 

Кількість документів, 

занесених до зведеного 

електронного каталогу 

од. 

1110000 470000 400000 200000 

Кількість власних 

Інтернет-ресурсів 

од. 

3 1 1 1 

Завдання 3. 

Збереження та 

поповнення 

бібліотечних фондів 

книжковою продукцією 

та документами на 

сучасних носіях 

інформації. 

Кількість придбаних 

книжкових видань 

екз. Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

44354 9354 15000 20000 

Кількість придбаних 

документів на інших 

носіях інформації 

екз. 

1170 380 390 400 

Завдання 4.  

Залучення 

позабюджетних коштів 

на впровадження 

інновацій у практику 

бібліотек. 

Кількість грантових 

проектів 

од. Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

16 4 5 7 

Впроваджені інновації од. 

16 4 5 7 
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Комунальні палаци культури 

1. Створення  сучасного 

культурного простору 

для мешканців міста. 

Кількість обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

од. 

 

    

Кількість  капітальних 

ремонтів  приміщень  
од.. 

 
2 2 2 2 

Кількість  об'єктів для 

проведення реконструкції  
од. 

 
1 1 1 - 

Площа облаштованої 

прилеглої території 
кв.м. 

 
1200 1200 1200 1200 

2. Розвиток креативних 

просторів для розвитку 

талантів, 

урізноманітнення форм 

та змісту культурно-

дозвіллєвої діяльності. 

Кількість творчих 

колективів од. 
 

390 128 130 132 

Кількість  учасників 

творчих колективів осіб 

 

10920 3584 3640 3696 

3. Реалізація арт- 

проектів, підтримка 

нових сучасних форматів 

організації дозвілля. 

Кількість заходів од.  4215 1405 1405 1405 

Кількість відвідувачів 

заходів осіб 
 

1381500 460000 460500 461000 

4. Популяризація 

м.Запоріжжя  як 

культурного центру 

України. 

 

Кількість 

загальноміських заходів  

од. 

 

35 11 12 13 

5. Підвищення рівня  

фахової майстерності з 

метою надання якісних 

послуг.   

Кількість  працівників, 

які  підвищили 

кваліфікацію 
од. 

 

15 5 5 5 
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6. Залучення додаткових 

позабюджетних коштів. 

Кількість донорських 

організацій, до яких 

подані проекти 
од 

 

15 5 5 5 

Муніципальні театрита кіноконцертний зал ім. О. Довженка 

1. Здійснення 

театрально-концертної 

такультурно-

просвітницької 

діяльності шляхом 

створення театральних 

вистав, проведення 

мистецьких заходів, що 

популяризують кращі 

надбання української 

тасвітової культури. 

Кількість глядачів осіб Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні театри 

42330 13960 14110 14260 

Кількість вистав  од. 534 176 178 180 

2.Організація 

оригінальнихавторських

проектів,проведеннявсе

українських та 

міжнародних 

фестивалів, спільних 

мистецькихпроектів. 

Кількість спільних 

мистецьких проектів 

од. Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні театри 

Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні театри 

24 7 8 9 

3. Створення якісного 

театрального продукту, 

інтеграція в 

європейський 

культурний простір. 

Кількість гастролей, в 

яких взяли участь 

муніципальні театри 

од. Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні театри 

28 8 9 11 
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4.Залучення 

позабюджетнихкоштів 

Кількість грантових 

проектів 

од.. Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні театри 

629,5 150 215 264,5 

5. Створення належних 

умов для надання 

кінопослуг мешканцям 

міста 

Кількість глядачів тис. осіб. Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка 

221,3 73,5 73,8 74,0 

Кількість заходів од. 
3 1 1 1 

6. Охоплення  населення  

культурно-мистецькими 

послугами  

Кількість відвідувачів 

культурно-мистецьких 

заходів 

тис. осіб. Департамент 

культури і туризму  

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка 

10,5 3,0 3,5 4,0 

7. Розширення спектру 

послуг 

Охоплено новими 

послугами 

осіб Департамент 

культури і туризму  

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка 

800 100 200 500 

Завдання 8  

Забезпечення сан норм 

та екологічного стану 

прилеглих територій 

Кількість заходів  од. Департамент 

культури і туризму  

міської ради, заклади 

культури 

1 1 1 1 

Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя 

Завдання 1 

Забезпечення належної 

організації та 

проведення заходів 

щодо відзначення 

загальнодержавних 

міських та районних 

Кількість заходів од. Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради 

126 
42 

 
42 42 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

60 
20 

 
20 20 
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свят, державних 

пам`ятних дат, 

історичних подій 

Дніпровському 

району 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Хортицькому 

району  

66 
22 

 
22 22 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Вознесенівському 

району 

30 10 10 10 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Олександрівському 

району 

36 12 12 12 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Шевченківському 

району 

51 
17 

 
17 17 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по Заводському 

42 14 14 14 
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району  

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Комунарському 

району  

42 14 14 14 

Завдання 2        

Задоволення духовних 

потреб мешканців 

району з        

урахуванням уподобань 

та інтересів, 

забезпечення 

культурного 

обслуговування городян 

різних вікових та 

соціальних категорій за 

місцем проживання 

Кількість заходів Од. Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по Заводському 

району 

32 16 16  

 
 
 
 

Секретар міської ради 

  
Р.О. Пидорич          

 


