
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

29.05.2019 №18 

                              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 

17754 5054 6200 6500 

Кількість обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

од. Департамент культури 

і туризму міської ради 

62 30 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 
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Кількість творчих 

колективів 

од. 937 310 312 315 

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. 

Впровадження нової 

структурної мережі 

бібліотечної системи та 

Кількість  бібліотек 

нових моделей 

од. 

 

Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

11 5 3 3 

Кількість впроваджених 

сервісних бібліотечних 

осіб 22 10 6 6 
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розвиток існуючої.  

 

послуг 

Кількість користувачів 

сервісними 

бібліотечними послугами 

осіб 220400 107100 56100 57200 

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 

Кількість грантових 

проектів 

од. Департамент культури 

і туризму міської ради, 
16 4 5 7 
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позабюджетних коштів 

на впровадження 

інновацій у практику 

бібліотек. 

Впроваджені інновації од. бібліотеки міста 

16 4 5 7 

Завдання 5.  

Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

од 

 2 2 - - 

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. 

 
5552,05 3152,05 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 

Кількість 

загальноміських заходів  
од. 

 
37 12 12 13 
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культурного центру 

України. 

 

5. Підвищення рівня  

фахової майстерності з 

метою надання якісних 

послуг.   

Кількість  працівників, 

які  підвищили 

кваліфікацію 
од. 

 

15 5 5 5 

6. Залучення додаткових 

позабюджетних коштів. 

Кількість донорських 

організацій, до яких 

подані проекти 
од 

 

15 5 5 5 

Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка 

Завдання 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 

42230 13860 14110 14260 

Кількість вистав  од. 534 176 178 180 

Завдання 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 
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Завдання 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 

Завдання 4. 

Залучення 

позабюджетнихкоштів 

Кількість грантових 

проектів 

од.. Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні театри 

629,5 150 215 264,5 

Завдання 5.  

Створення належних 

умов для надання 

кінопослуг мешканцям 

міста 

Кількість глядачів тис. осіб. Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

кіноконцертний зал 

ім. О.Довженка 

247,5 99,7 73,8 74,0 

Кількість заходів од. 
3 1 1 1 

Завдання 6. 

Пропаганда  

вітчизняного кіно та 

посилення його впливу 

на масового глядача. 

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 

Завдання 7.        

Поліпшення 

кінообслуговування 

населення та 

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 
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Завдання 1 

Забезпечення належної 

організації та 

проведення заходів 

щодо відзначення 

загальнодержавних 

міських та районних 

свят, державних 

пам`ятних дат, 

історичних подій 

Кількість заходів од. Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради 

126 
42 

 
42 42 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Дніпровському 

району 

60 
20 

 
20 20 

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 
51 

17 

 
17 17 
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Запорізької міської 

ради по 

Шевченківському 

району 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по Заводському 

району  

42 14 14 14 

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          

 


