
                                                            

           
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту  
рішення 
 

  

   Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про культуру» виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 № 28 «Про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 

2019-2021 роки (зі змінами та доповненнями)» (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова                                                                         В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Про внесення змін до рішення міської 

ради від 19.12.2018 № 28 «Про затвердження міської програми «Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки  (зі змінами та доповненнями)» 

  І. По міській програмі "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки" 

запропоновано збільшити видатки на 2020 рік у сумі 228,161 тис. грн., а саме: 

  

Розділ  "Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка" 

Завдання 6 захід 6.1. Проведення культурно-мистецьких заходів, 

Міжнародного кінофестивалю «ZIFF» зменшити на суму 150,000 тис. грн. 

У зв’язку зі зміною концепції проведення відкритого Запорізького 

кінофестивалю «ZIFF» виникла економія коштів в розмірі 150,000 тис. грн., яка 

направлена на виплату заробітної плати  закладам культури.  

 

Розділ Мистецькі школи 
Завдання 1 захід 1.4 Капітальний ремонт приміщення збільшити на суму 

681,307 тис. грн. (Капітальний ремонт Запорізької дитячої школи мистецтв №4 за 
адресою: вул. Бочарова,10б,  м. Запоріжжя) 

 

Розділ "Організації та проведення заходів для мешканців районів м. 

Запоріжжя" 

Завдання 1  захід 1.1 Відзначення: загальнодержавних, міських та районних 

свят; державних пам`ятних дат та історичних подій; професійних свят та інших 

подій міського та районного значення  зменшити на суму 235,646 тис. грн. 

Завдання 1  захід 2.1 Проведення культурно-мистецького проекту 

«Мистецький майданчик» зменшити на суму 67,500 тис. грн. 

 

 

 

Директор департаменту  

культури і туризму ЗМР                                         С.О. Білов 
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Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 28 «Про 

затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі 

змінами та доповненнями)»  

 

 

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про культуру», Запорізька міська рада   

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2018 № 28 «Про 

затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі 

змінами та доповненнями)»  

2. Викласти у новій редакції міську програму «Культура Запоріжжя на 

2019-2021 роки (зі змінами та доповненнями)» (додається). 

3. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на  заступника міського 

голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та голову  

постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму 

Зайцева В.О. 

 

 

Міський голова             В.В. Буряк 

 

 

Рішення підготовлено департаментом культури і туризму Запорізької міської 

ради 

 

 

Директор департаменту культури і  

туризму міської ради                                                          С.О.Білов 

Начальник управління культури  

 

http://meriazp.gov.ua/test/index.php?id=321


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 музичних 
інструментів 

бюджет 
міста, власні 
кошти

3199.673 499.673 2000.00 700.000

1.3 На виконання 
проектних робіт "Нове 
будівництво ДМШ №5 по 
вул. Ладозька в м. 
Запоріжжя"

бюджет 
міста, власні 
кошти, інші 
джерела 
фінансування, 
 гранти

1200.000 1200.000

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

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет 

Прогнозні обсяги, тис.грн.

Всього
Найменування 

завдання Найменування заходу

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради, 
мистецькі 

школи

за роками

Завдання 1.  
Впровадження 
нової 
концепції 
сучасної 
мистецьеої 
школи

Мистецькі школи



1.4 Капітальний ремонт 
приміщення

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради, 
мистецькі 

бюджет міста 2839.378 2839.378

1.6 Створення об'єктів 
культурного спрямування 
для мешканців 
правобережної частини 
міста шляхом придбання 
приміщення палацу 
культури "Енергетиків".

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради, 
мистецькі 

школи

бюджет міста 15000.000 15000.00

1.7 Оренда приміщення за 
адресою м. Запоріжжя 
вул. Бородинська 9-а для 
розміщення Запорізької 
дитячої музикальної 
школи №5

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради, 
мистецькі 

школи
бюджет міста 200.000 200.000

1.6 Придбання 
обладнання і предметів 
довгострокового 
користування

бюджет міста 26.000 26.000

22465.051 499.673 5065.378 16900.000Разом за завданням 1



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

666.853 266.853 0.000 400.000

2.2. Проведення 
щорічних концертних 
сезонів Запорізької 
міської дитячої 

бюджет 
міста, власні 
кошти

- - - -

666.853 266.853 0.000 400.000
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 - - - -

- - - -

Разом за завданням 2

Разом за завданням 3

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 
підпорядкуван
ня у різних 
творчих 

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 

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

Разом за завданням 4
Департамент 

культури і 
туризму 

міської ради, 
мистецькі 

школи

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради, 
мистецькі 

школи

Завдання 5. 
Залучення 
додаткових 

позабюджетни
х коштів.

Завдання 4.  
Створення 
середовища 
для розвитку 
творчого 
потенціалу 
громадян, 
формування їх 
потреб у 
якісному 
культурному 
продукті.



5.3. Створення на базі  
мистецьких шкіл 
сучасних курсів («школи 
гончарства» «школи  
малювання», «школи 
театральної 
майстерності» тощо.
5.4.  Створення на базі  
мистецьких шкіл «Школи 
гармонійної особистості» 
(для дітей 2-7 років).

0 0 0 0

Завдання 6. 
Виконання 
доручень 
депутатів 
обласної ради

5.1 Виконання доручень 
депутатів обласної ради Департамент 

культури і 
туризму 
міської ради, 
мистецькі 
школи

обласний 
бюджет 0.000 90.00

90.000 0.000 90.00 0
23221.904 766.526 5155.378 17300.000

1.1. Впровадження нової 
структурної мережі 
бібліотечної системи та 
розвиток існуючої.

не потребує 
фінансування - - - -

Разом за завданням 5

бюджет 
міста, інші 

джерела 
фінансування

Міські публічні бібліотеки

Разом за завданням 6

Завдання 1.  
Впровадження 
нової 
структурної 
мережі 

Усього:

Департамент 
культури і 
туризму 
міської ради, 
бібліотеки 



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 - - - -

1.4. Розробка проектно-
кошторисної 
документації на 
капітальний ремонт 
приміщення

бюджет міста 127.400 127.400

1.5. Капітальний ремонт 
приміщення бібліотек бюджет міста 3908.983 1057.438 2851.545

мережі 
бібліотечної 
системи 
та розвиток 
існуючої.

міста



1.6 Придбання 
обладнання і предметів 
довгострокового 
користування

бюджет міста 139.129 139.129

4175.512 1184.838 2990.674 0.000
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

Завдання 2. 
Упровадження 
 
інформаційних 
 технологій з 
метою 
покращення 
бібліотечного 
обслуговуванн
я,максимально
го 
задоволення 
культурних, 
освітніх та 
духовних 
потреб 
населення.

Разом за завданням 1

Разом за завданням 2



3667.949 1467.949 1000.000 1200.000
Завдання 4. 
Залучення 
позабюджетни
х 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 - - - -

- - - -

1000.000

бюджет 
міста, 

позабюджетні 
 кошти, 
гранти

Разом за завданням 3

Разом за завданням 4

3.1. Придбання широкого 
спектру книжкової 

Департамент 
культури і 
туризму 
міської ради, 
бібліотеки 
міста

бюджет 
міста, 3667.949 1467.949Завдання 3.  

Збереження та 
поповнення 
бібліотечних 
фондів 
книжковою 
продукцією та 
документами 
на сучасних 
носіях 
інформації.

3.2. Поповнення фондів 
документами на 
електронних носіях 
інформації.

1200.000



Завдання 5. 
Виконання 
доручень 
депутатів 
обласної ради

5.1 Виконання доручень 
депутатів обласної ради Департамент 

культури і 
туризму 
міської ради, 
бібліотеки 
міста

обласний 
бюджет 65.000 65.000

65.000 65.000 0 0
7908.461 2717.787 3990.674 1200.000

Завдання 1.  
Створення  
сучасного 
культурного 
простору для 
мешканців 
міста.

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,  

 "Титан", 
"Заводський"

бюджет 
міста, 
депутатський 
фонд

20209.035 6500.000 6709.035 7000.000

Разом за завданням 5

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



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, 
ПК Титан, 

Хортицький 
та 

Молодіжний

бюджет 
міста, 

депутатський 
фонд

400.000 0.000 - 400.000

1.5. Створення 
автокінотеатру  на базі 
палацу культури 
“Хортицький”.

Департамент 
культури і 
туризму 
міської ради, 
ПК 
“Хортицький”

грантові 
кошти 50.000 - 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

700 0 700.000

1.7. Створення закладів 
культури у сучасних 
форматах (центри 
мистецтва та інш.) Департамент 

культури і 
туризму 

міської ради, 
підвідомчі 

заклади

не потребує 
фінансування - - - -



1.7. Створення закладів 
культури у сучасних 
форматах (центри 
мистецтва та інш.)

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради, 
підвідомчі 

заклади

не потребує 
фінансування - - - -

29859.035 8000.000 9709.035 12150.000
2.1. 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.

Департамент 
культури і 

бюджет 
міста, власні 

кошти

Завдання 2. 
Розвиток 
креативних 
просторів для 
розвитку 
талантів, 
урізноманітнен
ня форм та 
змісту 
культурно-
дозвіллєвої 
діяльності.

Разом за завданням 2

Разом за завданням 1

Завдання 3. 
Реалізація арт- 
проектів, 



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

підтримка 
нових 
сучасних 
форматів 
організації 
дозвілля. 

туризму 
міської ради, 
комунальні 
палаци 
культури



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 

Департамент 
культури і 
туризму 
міської ради бюджет міста 13493.192 4078.192 6515.00 2900.000

13493.192 4078.192 6515.00 2900.000

Разом за завданням 3

Разом за завданням 4



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)

- - - -

6.2. Збільшення обсягів та 
спектру надання нових 
послуг.

не потребує 
коштів - - - -

- - - -

Разом за завданням 5

Завдання 6.    
Залучення 
додаткових 
позабюджетни
х коштів

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради, 
комунальні 

палаци 
культури

Разом за завданням 6



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 - - - -

- - - -

Завдання 8. 
Виконання 
доручень 
депутатів 
обласної ради

8.1 Виконання доручень 
депутатів обласної ради Департамент 

культури і 
туризму 
міської ради, 
комунальні 
палаци 
культури

обласний 
бюджет 242.720 212.720 30.00

242.720 212.720 30.000 0
43594.947 12290.912 16254.035 15050.000

Разом за завданням 7

Усього:
Разом за завданням 8



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 30084.714 9405.197 9679.517 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, 
кіноконцертн
ий зал ім. 
О.Довженка

бюджет міста 
власні кошти 18.000 18.000 0.000 0.000

30102.714 9423.197 9679.517 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

Завдання 1. 
Здійснення 
театрально-
концертної та 
культурно-
просвітницької 
 діяльності 
шляхом 
створення 
театральних 
вистав, 
проведення 
мистецьких 
заходів, що 
популяризують 
 кращі 
надбання 
української та 

Завдання 2.  
Організація 
оригінальних 
авторських 
проектів, 
проведення 

Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка

Разом за завданням 1



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, 
муніципальни
й 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 
муніципальни

х театрів

проведення 
всеукраїнських 
 та 
міжнародних 
фестивалів, 
спільних 
мистецьких 
проектів.

Завдання 3.  
Створення 
якісного 
театрального 
продукту, 
інтеграція в 
європейський 
культурний 

Разом за завданням 2



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 
муніципальни

х 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 0Разом за завданням 3

культурний 
простір.



4.1. Участь у грантових 
проектах (міжнародних, 
всеукраїнських, місцевих).

Департамент 
культури і 
туризму  
міської ради, 
муніципальні 
театри

залучені 
кошти, 
гранти, 

власні кошти 
муніципальни

х театрів, 
гранти

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, 
кіноконцертн
ий зал ім. 
О.Довженка

бюджет міста 9583.912 3221.221 2762.691 3600.000

9583.912 3221.221 2762.691 3600.000Разом за завданням 5

Завдання 4. 
Залучення 
позабюджетни
х коштів

Разом за завданням 4



6.1. Проведення 
культурно-мистецьких 
заходів, Міжнародного 
кінофестивалю «ZIFF».              1410.733 460.733 400.000 550.000

  6.2. Організація 
прем’єрних та 
ретроспективних показів 
фільмів вітчизняного 
виробництва, зустрічей з 
творчими групами.

1410.733 460.733 400.000 550.000
7.1. Створення літнього 
кінотеатру на прилеглій 
території.

7.2. Створення курсу 
Vertical, Школи блогерів

7.3. Відкриття кіностудії 
для дітей та молоді.

Разом за завданням 6

Департамент 
культури і 
туризму 
міської ради, 
кіноконцертн
ий зал ім. 
О.Довженка

бюджет 
міста, власні 

кошти 
закладу, 
грантові 

кошти, інші 
джерела 

фінансування

Департамент 
культури і 
туризму 
міської ради, 
кіноконцертн
ий зал ім. 
О.Довженка

Завдання 7.        
  Поліпшення 
кінообслугову
вання 
населення та 
розширення 
спектру 
послуг.

Завдання 6.  
Пропаганда  
вітчизняного 
кіно та 
посилення 
його впливу 
на масового 
глядача.

власні кошти 
закладу, 
грантові 
кошти, інші 
джерела 
фінансування 



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 430.101 430.101 0 0

430.101 430.101 0 0
41527.460 13535.252 12842.208 15150.000

Виконавчий 
комітет 
Запорізької 
міської ради 

Бюджет міста 946.241 324.645 261.630 359.966

Районна 
адміністрація 
по 
Дніпровськом
у району

Бюджет міста 340.275 102.302 124.541 113.432

Районна 
адміністрація 
по 
Хортицькому 
району

Бюджет міста 258.069 64.999 120.999 72.071

Разом за завданням 7

1.1 Відзначення: 
-загальнодержавних, 
міських та районних свят; 
 -державних пам`ятних 
дат та історичних подій;
- професійних свят та 
інших подій міського та 
районного значення.

Завдання 1 
Забезпечення 
належної 
організації та 
проведення 
заходів щодо 
відзначення 
загальнодержа
вних міських 
та районних 
свят, 

Разом за завданням 8

Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя
Усього:



Районна 
адміністрація 
по 
Вознесенівськ
ому району

Бюджет міста 389.549 125.345 125.221 138.983

Районна 
адміністрація 
по  
Олександрівсь
кому району 

Бюджет міста 272.144 87.540 87.540 97.064

Районна 
адміністрація 
по 
Шевченківськ
ому району

Бюджет міста 274.906 79.463 107.334 88.109

Районна 
адміністрація 
по 
Заводському 
району 

Бюджет міста 238.536 70.418 90.038 78.080

Районна 
адміністрація 
по 
Комунарсько
му району

Бюджет міста 198.638 65.000 61.566 72.072

2918.358 919.712 978.869 1019.777

державних 
пам`ятних дат, 
історичних 
подій

Разом за завданням 1



2.1 Проведення 
культурно-мистецького 
проекту «Мистецький 
майданчик»

Районна 
адміністрація 
Запорізької 
міської ради 
по 
Заводському 
району

Бюджет міста 76.500 72.000 4.500

2.2 Проведення 
культурно-мистецького 
заходу

Департамент 
культури і 
туризму 
міської ради 
КП 
"Центральний 
парк культури 
та відпочинку 
"Дубовий гай"

Бюджет міста 90.000 90.000 0.000 0.000

76.500 162.000 4.500 0.000
2994.858 1081.712 983.369 1019.777

119247.630 30392.189 39225.664 49719.777

Секретар міської ради Р.О. Пидорич         
Додаток 2

Завдання 2  
Задоволення 
духовних 
потреб 
мешканців 
району з 
урахуванням 
уподобань та 
інтересів, 
забезпечення 
культурного 
обслуговування 
городян різних 
вікових та 
соціальних 
категорій за 
місцем 
проживання 

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:
Усього:
Разом за завданням 2



до Програми «Культура Запоріжжя» 
на 2019-2021 роки»

2019 2020
1 2 3 4

Бюджет міста 118618.247 30042.806 38855.664
Державний 
бюджет - - -

Обласний 
бюджет 277.720 277.720 120.00

Інші джерела* 71.663 71.663 250.000

Усього 118967.630 30392.189 39225.664
                       

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

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

Обсяг фінансування, 
всього

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

2021
5

49719.777

-

-

-

49719.777

За роками виконання

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування



                              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 

16762 5170 5092 6500 

Кількість музичних 

інструментів 

од. Департамент культури 

і туризму міської ради 

70 9 44 17 

Кількість капітальних 

ремонтів 

од. Департамент культури 

і туризму міської ради 

4  4  

Кількість меблі од. Департамент культури 

і туризму міської ради 

2  2  

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 



 

 

2 

 

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 

168500 168500   

Кількість слухачів нових 

курсів 

 осіб Департамент культури 

і туризму міської ради 

 950 1000 1200 

Завдання 6.  

Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

од 

 2 - 2 - 

Міські публічні бібліотеки 
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Завдання 1. 

Впровадження нової 

структурної мережі 

бібліотечної системи та 

розвиток існуючої.  

 

Кількість  бібліотек 

нових моделей 

од. 

 

Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

9 3 3 3 

Кількість впроваджених 

сервісних бібліотечних 

послуг 

осіб 22 10 6 6 

Кількість користувачів 

сервісними 

бібліотечними послугами 

осіб 264600 107100 100300 57200 

 

Кількість проектно-

кошторисної 

документації 

од 

Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

3 3   

 
Кількість  капітальних 

ремонтів  приміщень 

од 5 1 4  

 
Кількість меблі од. Департамент культури 

і туризму міської ради 

12  12  

Завдання 2.  

Упровадження 

інформаційних 

технологій з метою 

покращення 

бібліотечного 

обслуговування, 

максимального 

задоволення 

культурних, освітніх та 

духовних потреб 

Кількість електронних 

читацьких квитків 

од Департамент культури 

і туризму міської ради, 

бібліотеки міста 

49000 10000 18000 21000 

Кількість документів, 

занесених до зведеного 

електронного каталогу 

од. 

930000 330000 400000 200000 

Кількість власних 

Інтернет-ресурсів 

од. 

2 - 1 1 
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населення.  

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 

30452 6163 4289 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 

13 1 5 7 

Впроваджені інновації од. 

16 4 5 7 

Завдання 5.  

Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

од 
 3 3 - - 

Комунальні палаци культури 

1. Створення  сучасного 

культурного простору 

для мешканців міста. 

Кількість обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

од. 
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Кількість  капітальних 

ремонтів  приміщень  
од.. 

 
3 3 2 2 

Кількість  об'єктів для 

проведення реконструкції  
од. 

 
1 1 1 - 

Площа облаштованої 

прилеглої території 
кв.м. 

 
12681,15 3152,05 8329,1 1200 

2. Розвиток креативних 

просторів для розвитку 

талантів, 

урізноманітнення форм 

та змісту культурно-

дозвіллєвої діяльності. 

Кількість творчих 

колективів од. 
 

132 122 132 132 

Кількість  учасників 

клубних формувань осіб 

 

12204 3200 5604 3400 

3. Реалізація арт- 

проектів, підтримка 

нових сучасних форматів 

організації дозвілля. 

Кількість заходів од.  4239 1405 1429 1405 

Кількість відвідувачів 

заходів осіб 
 

1513583 460000 592583 461000 

4. Популяризація 

м.Запоріжжя  як 

культурного центру 

України. 

 

Кількість 

загальноміських заходів  

од. 

 

35 11 10 13 

5. Підвищення рівня  

фахової майстерності з 

метою надання якісних 

послуг.   

Кількість  працівників, 

які  підвищили 

кваліфікацію 
од. 

 

3 3   

6. Залучення додаткових 

позабюджетних коштів. 

Кількість донорських 

організацій, до яких 

подані проекти 
од 

 

15 5 5 5 
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8 Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

од 
 3 3 - - 

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, 

44830 13860 16710 14260 

Кількість вистав  од. 529 176 173 180 

Кількість обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

од 

 

2 2 - - 

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 

20 7 4 9 

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 
25 8 6 11 
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Завдання 4. 

Залучення 

позабюджетних коштів 

Обсяг доходу отриманого 

для реалізації грантових 

проектів 

тис.грн. Департамент 

культури і туризму 

міської ради, 

муніципальні театри 

711,735 495,909 215 264,5 

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 

237,3 75,0 85,3 77,0 

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   

Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя 

Завдання 1 

Забезпечення належної 

організації та 

Кількість заходів од. Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради 

114 
42 

 
30 42 
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проведення заходів 

щодо відзначення 

загальнодержавних 

міських та районних 

свят, державних 

пам`ятних дат, 

історичних подій 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Дніпровському 

району 

54 
20 

 
14 20 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Хортицькому 

району  

59 
22 

 
15 22 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Вознесенівському 

району 

30 10 16 10 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Олександрівському 

району 

36 12 11 12 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

50 
17 

 
16 17 
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Шевченківському 

району 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по Заводському 

району  

45 14 16 14 

Районна 

адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Комунарському 

району  

44 14 9 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 

КП "Центральний 

парк культури та 

відпочинку 

"Дубовий гай" 

18 17 1  

 
 
 

Секретар міської ради 

  
Р.О. Пидорич          
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