
Завдання і заходи 

2022 2023 2024

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, інше 

дострокове обладнання

бюджет міста, 

власні кошти
4000,000 0,000 2000,000 2000,000

1.3 Розробка проєктно-

кошторисної документації 

на капітальний ремонт 

приміщення

бюджет міста, 

власні кошти, 

інші джерела 

фінансування, 

гранти

за роками

Завдання 1. 

Впровадження 

нової 

концепції 

сучасної 

мистецької 

школи

Мистецькі школи

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, мистецькі 

школи

з виконання міської Програми «Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки»

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці

Джерела 

фінансування 

(бюджет міста, 

державний, 

обласний 

Прогнозні обсяги, тис.грн.

Всього

Найменування 

завдання
Найменування заходу

Додаток 1 

до Програми «Культура Запоріжжя на 

2022-2024 роки»



1.4 Капітальний ремонт 

приміщення

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, мистецькі 

школи

бюджет міста, 

державний 

бюджет

6677,304 6677,304

10677,304 6677,304 2000,000 2000,000

Завдання 2. 

Здійснення 

мистецько-

творчої 

діяльності, 

співпраця із 

закладами 

культури 

іншого 

відомчого 

підпорядкуван

ня у різних 

творчих 

проєктах. 

2.1. Стипендія в галузі 

мистецтва "Обдаровані 

діти"

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, мистецькі 

школи

бюджет міста, 

інші джерела 

фінансування

545,500 175,500 180,000 190,000

545,500 175,500 180,000 190,000

Разом за завданням 1

Разом за завданням 2



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
- - - -

0,000 0,000 0,000 0,000

11222,804 6852,804 2180,000 2190,000

Завдання 1. 

Продовження 

реформи 

бібліотечної 

системи.

1.1.  Продовження 

реформи бібліотечної 

системи.

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, бібліотеки 

міста

бюджет міста, 

власні кошти, 

державний 

бюджет

2790,772 2790,772

2790,772 2790,772 0,000 0,000

Міські публічні бібліотеки

Разом за завданням 3

Завдання 3. 

Благодійні 

проєкти та 

робота, 

спрямована на 

соціальну 

адаптацію 

дітей з 

особливими 

потребами.

Усього:

Разом за завданням 1



2.1. Придбання широкого 

спектру книжкової 

продукції.

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, бібліотеки 

міста

бюджет міста, 

позабюджетні 

кошти, гранти

4000,000 0,000 2000,000 2000,000

2.2. Придбання 

обладнання  і предметів 

довгострокового 

користування

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, бібліотеки 

міста
бюджет міста

4000,000 0,000 2000,000 2000,000

6790,772 2790,772 2000,000 2000,000

Завдання 1. 

Впровадження 

реформи 

мережі 

комунальних 

палаців 

культури

1.1. Впровадження 

реформи мережі 

комунальних палаців 

культури

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури

бюджет міста, 

власні кошти
0,000

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

Усього:

Завдання 2. 

Збереження та 

поповнення 

бібліотечних 

фондів 

книжковою 

продукцією та 

документами 

на сучасних 

носіях 

інформації.

Разом за завданням 2



1.2. Модернізація 

матеріально-технічної 

бази (придбання 

оргтехніки, музичної та 

звукової апаратури тощо).

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури

бюджет міста, 

власні кошти

1.3. Проведення 

капітальних ремонтів 

приміщень закладів 

культури

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, палаци 

культури   

бюджет міста, 

депутатський 

фонд

0,000

1.4. Проведення 

реконструкції об'єкту 

“Реконструкція будівлі 

комунального закладу 

“Палац культури “Орбіта” 

по вул. Лермонтова,9  м. 

Запоріжжя”. 

Співфінансування 

національного проекту 

"Велике будівництво"

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, палац 

культури 

“Орбіта” бюджет міста 25000,000 25000,000



1.5. Облаштування 

прилеглих територій біля 

палаців культури 

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, ПК 

Орбіта, 

Хортицький 

бюджет міста, 

депутатський 

фонд

25000,000 25000,000 0,000 0,000

2.1. Залучення сторонніх 

творчих колективів міста 

до співпраці.

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури

власні кошти

2.2. Розширення кількості 

дитячих колективів з 

різними моделями 

фінансування.

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури

власні кошти

0,000 0,000 0,000 0,000

3.1. Створення власних 

шоу - проєктів, івентів 

тощо.

Департамент 

культури і 
бюджет міста, 

власні кошти

Разом за завданням 1

Завдання 3. 

Реалізація арт- 

проєктів, 

підтримка 

нових 

сучасних 

форматів 

організації 

дозвілля. 

Завдання 2. 

Урізноманітне

ння форм та 

змісту 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності.

Разом за завданням 2



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

3.6. Проведення спільних 

заходів із громадськими 

об'єднаннями, 

національно-культурними 

товариствами,  

благодійними фондами 

тощо.

власні кошти, 

інші джерела 

фінансування

Завдання 3. 

Реалізація арт- 

проєктів, 

підтримка 

нових 

сучасних 

форматів 

організації 

дозвілля. 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури



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. Організація та 

проведення 

загальноміських свят, 

заходів  задля промоції 

міста тощо; задля 

розвитку культурного 

потенціалу міста тощо 

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради

Запорізький 

міський центр 

народної 

творчості та 

культурно-

освітньої 

роботи 

"Народний дім"

бюджет міста 54638,400 20100,000 16848,000 17690,400

54638,400 20100,000 16848,000 17690,400

5.1. Участь у проєктах, які 

проводяться донорськими 

організаціями (гранти).

власні кошти 

(дольова 

участь)

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури

Разом за завданням 3

Разом за завданням 4

Завдання 5.   

Залучення 

додаткових 

позабюджетни

х коштів



5.2. Збільшення обсягів та 

спектру надання нових 

послуг.

не потребує 

коштів

0 0 0 0

Завдання 6. 

Здійснення 

популяризації 

палаців  

шляхом 

використання 

інтернет - 

ресурів  та 

співпраці зі 

ЗМІ.

6.1. Подання змістовних 

анонсів, релізів та іншої 

якісної інформації для  

ЗМІ 

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури

не потребує 

коштів
0 0 0 0

0 0 0 0

79638,400 45100,000 16848,000 17690,400

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 46109,268 14597,777 15371,459 16140,032

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

комунальні 

палаци 

культури

Разом за завданням 5

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 

популяризуют

ь кращі 

надбання 

української та 

світової 

культури.

Усього:

Завдання 5.   

Залучення 

додаткових 

позабюджетни

х коштів



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, 

кіноконцертний 

зал ім. 

О.Довженка

бюджет міста 

власні кошти

46109,268 14597,777 15371,459 16140,032

Завдання 1. 

Здійснення 

театрально-

концертної та 

культурно-

просвітницької 

діяльності 

шляхом 

створення 

театральних 

вистав, 

проведення 

мистецьких 

заходів, що 

популяризуют

ь кращі 

надбання 

української та 

світової 

культури.

Разом за завданням 1



Завдання 2. 

Організація 

оригінальних 

авторських 

проєктів, 

проведення 

всеукраїнських 

та 

міжнародних 

фестивалів, 

спільних 

мистецьких 

проєктів.

2.1. Організація 

культурних та творчих 

обмінів між містами із 

різних регіонів України.

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

муніципальні 

театри

власні кошти

0 0 0 0

Завдання 3. 

Створення 

якісного 

театрального 

продукту, 

інтеграція в 

європейський 

культурний 

простір.

3.1. Збагачення 

репертуару, співпраця з 

сучасними українськими 

драматургами, 

театрознавцями.

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

муніципальні 

театри

власні кошти 

муніципальни

х театрів

Разом за завданням 2



3.2. Популяризація 

театрального мистецтва 

шляхом організації 

гастролей (по Україні, за 

кордоном).

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

0,000 0,000 0,000 0,000Разом за завданням 3



Завдання 4. 

Залучення 

позабюджетни

х коштів

4.1. Участь у грантових 

проєктах (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», 

«Танцюють всі» та ін.

Департамент 

культури і 

туризму  

міської ради, 

муніципальні 

театри

бюджет міста, 

залучені 

кошти, гранти

0,000 0,000 0,000 0,000

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 тощо).

Департамент 

культури і 

туризму  

міської ради, 

кіноконцертний 

зал ім. 

О.Довженка

бюджет міста 12560,754 3976,621 4187,382 4396,751

12560,754 3976,621 4187,382 4396,751Разом за завданням 5

Разом за завданням 4



6.1. Організація 

прем’єрних та 

ретроспективних показів 

фільмів вітчизняного 

виробництва, зустрічей з 

творчими групами.

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

кіноконцертний 

зал ім. 

О.Довженка

власні кошти 

закладу, 

грантові 

кошти, інші 

джерела 

фінансування 

6.2. Проведення 

культурно-мистецьких 

заходів, Міжнародного 

кінофестивалю «ZIFF».              

Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради, 

кіноконцертний 

зал ім. 

О.Довженка

власні кошти 

закладу, 

грантові 

кошти, інші 

джерела 

фінансування 

6.3. Створення курсу 

Vertical, Школи блогерів
0,000 0,000 0,000 0,000

58670,022 18574,398 19558,841 20536,783

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 624,780 197,800 208,283 218,697

Районна 

адміністрація 

по 

Дніпровському 

району

Бюджет міста 343,171 108,645 114,403 120,123

Завдання 6.  

Пропаганда  

вітчизняного 

кіно та 

посилення 

його впливу на 

масового 

глядача.

Усього:

Разом за завданням 6

Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя

Завдання 1 

Забезпечення 

належної 

організації та 

проведення 

заходів щодо 

відзначення 

загальнодержа

вних міських 

та районних 

свят, 

державних 

пам`ятних дат, 

історичних 

подій

1.1 Відзначення: 

-загальнодержавних, 

міських та районних свят; 

 -державних пам`ятних 

дат та історичних подій;

- професійних свят та 

інших подій міського та 

районного значення.



Районна 

адміністрація 

по 

Хортицькому 

району

Бюджет міста 218,035 69,029 72,686 76,32

Районна 

адміністрація 

по 

Вознесенівсько

му району

Бюджет міста 459,014 150,232 153,252 155,53

Районна 

адміністрація 

по  

Олександрівськ

ому району 

Бюджет міста 311,363 98,575 103,799 108,989

Районна 

адміністрація 

по 

Шевченківсько

му району

Бюджет міста 344,183 108,965 114,74 120,478

Районна 

адміністрація 

по Заводському 

району 

Бюджет міста 536,977 170,002 179,012 187,963

Завдання 1 

Забезпечення 

належної 

організації та 

проведення 

заходів щодо 

відзначення 

загальнодержа

вних міських 

та районних 

свят, 

державних 

пам`ятних дат, 

історичних 

подій

1.1 Відзначення: 

-загальнодержавних, 

міських та районних свят; 

 -державних пам`ятних 

дат та історичних подій;

- професійних свят та 

інших подій міського та 

районного значення.



Районна 

адміністрація 

по 

Комунарському 

району

Бюджет міста 218,041 69,030 72,688 76,323

3055,564 972,278 1018,863 1064,423

3055,564 972,278 1018,863 1064,423

1.1. Підтримка 

внутрішньопереміщених 

та/або евакуйованих осіб бюджет міста

25000,000 25000,000

1.2. Заходи та роботи з 

територіальної оборони
бюджет міста

25000,000 25000,000

50000,000 50000,000 0,000 0,000

50000,000 50000,000 0,000 0,000

209377,562 124290,252 41605,704 43481,606

Секретар міської ради                                                                                         Анатолій КУРТЄВ

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

Надання підтримки в умовах правового режиму воєнного стану в Україні 

Разом за завданням 1

Усього:

Усього:

Разом за завданням 1

Департамент 

культури і 

туризму  

міської ради

Завдання 1  

Забезпечення 

підтримки в 

умовах 

правового 

режиму 

воєнного стану 

в Україні



1 2

Бюджет міста 209377,562

Державний 

бюджет
0,000

Обласний 

бюджет
0,000

Інші джерела* 0,000

Усього 209377,562

                       

Секретар міської ради                                                                                         Анатолій КУРТЄВ

124290,252

За роками виконання

43481,606

43481,606

5

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

Обсяг фінансування, 

всього

з виконання міської програми «Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки»

2023

4

41605,704

41605,704

2022

124290,252

3

2024

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Додаток 2 

до Програми «Культура Запоріжжя на 

2022-2024 роки»


