
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ____ сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
__________             Мукачево     №______ 

 
 
Про затвердження Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
________ року № ____ “Про схвалення проєкту Програми розвитку культури і 
мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки”, з 
метою збереження та розвитку мережі закладів культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади, підтримки та розвитку творчого 
потенціалу, покращення якості культурно-мистецького життя та матеріально-
технічної бази, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та регламенту (протокол №__ від _______ р.), постійної депутатської 
комісії з питань гуманітарної політики (протокол №____ від ________ р.), 
керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки, згідно додатку до цього рішення. 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах асигнувань передбачених у бюджеті на відповідний 
бюджетний рік. 

3. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2021 року: 
3.1. рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7 скликання 

від 05.12.2019 року № 1658 “Про затвердження Програми розвитку культури і 
мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки”; 

3.2. рішення 83 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання №2020 від 
24.09.2020 року “Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 05.12.2019 року №1658”. 

4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2021 року. 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
культури Мукачівської міської ради І.Калій, постійну депутатську комісію з 
гуманітарної політики та постійну депутатську комісію з питань бюджету та 
регламенту. 
 
 
Міський голова                                         А. БАЛОГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення ____сесії  
Мукачівської міської ради 8 скликання 
__________ р. № ________ 

 
Програма розвитку культури і мистецтв 

Мукачівської міської територіальної громади 
 на 2021-2023 роки 

 
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

(загальна характеристика програми) 
 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Відділ культури Мукачівської міської ради 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми 

_____________ року № ___- 

3. Розробник програми Відділ культури Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники програми Заклади культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади 

5. Головний розпорядник коштів Відділ культури Мукачівської міської ради 

5.1. Відповідальний виконавець 
програми 

Відділ культури Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми Відділ культури Мукачівської міської ради, 
заклади культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

І етап – 2021 рік 
ІІ етап – 2022 рік 
ІІІ етап – 2023 рік 

8. Перелік міських бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм) 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 
тис.грн. у тому числі: 

8 715,0 тис.грн. 
І етап (2021 рік) – 2 000,0 тис.грн. 
ІІ етап (2022 рік) –  3 305,0 тис.грн. 
ІІІ етап (2023 рік) – 3410,0 тис.грн. 

9.1. - коштів міського бюджету 8 715,0 тис.грн. 
9.2. - коштів інших джерел   - 

 
 



ІІ. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма 
Дана Програма спрямована на забезпечення діяльності закладів культури і 

мистецтв Мукачівської міської територіальної громади, розвиток культурних 
традицій, збереження історичних цінностей, створення максимально 
сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її 
здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, популяризації 
національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного 
дозвілля, культурного обслуговування громади. 

Творчий потенціал Мукачівської міської територіальної громади 
різноплановий та різножанровий. Мережу закладів культури і мистецтв 
формують мистецькі школи, клубні заклади, централізована бібліотечна 
система, історичний музей (знаходиться на самофінансуванні) та драматичний 
театр. Розвинена культурна інфраструктура, насичене культурно-мистецьке 
життя, високий художній рівень мистецьких аматорських колективів, наявність 
мистецько-культурної еліти, забезпечення доступу різновікових та соціально 
незахищених верств населення до інформаційно-комунікативного простору - 
все це позитивно впливає на створення іміджу Мукачівської міської  
територіальної громади, у якій забезпечуються доступні та якісні культурні 
послуги, гармонійно розвивається особистість. 

Однак, є певні чинники, які впливають на якість культурно-мистецького 
життя та позитивного іміджу Мукачівської міської територіальної громади, 
серед яких низький рівень власної активності у культурно-мистецькому житті 
мешканців громади, недостатній рівень фінансування культурно-мистецьких 
заходів та творчих акцій, відсутність культурних продуктів, потреба у 
щорічному поповненні бібліотечних фондів, передплаті періодичних видань, 
впровадженні сучасних інформаційних технологій тощо. 

Відповідно до Бюджетного кодексу фінансування закладів культури 
проводиться з міського бюджету. Для забезпечення якості культурного 
обслуговування, культурно-мистецького збагачення та інформаційного 
забезпечення мешканців громади, стимулювання до творчості творчо 
обдарованих особистостей, подальшого розвитку закладів культури і мистецтв, 
постає необхідність у прийнятті Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 
 

ІІІ. Визначення мети Програми: 
Програма визначає стратегію розвитку галузі культури Мукачівської 

міської територіальної громади та розрахована на 2021-2023 роки. 
Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, 

спрямованих на: 
- створення належних умов для задоволення культурних, інтелектуальних 

та духовних потреб мешканців громади; творчого розвитку особистості, 
самодіяльної народної творчості; збереження та популяризацію культурної 
самобутності, традицій, звичаїв та обрядів; 

- реалізація культурно-мистецьких проектів, фестивалів, конкурсів тощо; 



- забезпечення потреб громади в інформатизації та безперешкодному 
доступі громадян до друкованих культурних надбань; 

- допомога у виданні друкованих та/або електронних видань, 
спеціалізованої літератури, методичних розробок, творчих збірок працівників 
закладів культури і мистецтв та творчих особистостей громади; 

- створення умов для розвитку мистецької освіти; підтримка, 
стимулювання та розвиток здібностей талантів найбільш обдарованої молоді; 

- заохочення до творчої результативної праці, підвищення професійного 
рівня та педагогічної майстерності творчих працівників і педагогів закладів 
культури і мистецтв  Мукачівської міської територіальної громади; 

 - виявлення, підтримка та розвиток інтелектуальних та творчих 
здібностей членів територіальної громади, відзначення найдостойніших 
особистостей у галузях літератури, освіти, мистецтва; 

- збереження та підвищення кваліфікації кадрів, обмін досвідом, 
забезпечення молодими фахівцями. 
 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми: 

Взаємопов’язаність визначених проблем потребує для їх вирішення 
узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, 
пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах. Серед основних шляхів та 
засобів розв’язання проблеми: 

- впровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької 
діяльності, підтримка творчих особистостей; 

- участь у різного рівня конкурсах, фестивалях, семінарах, конференціях 
тощо та проведення відповідних заходів тощо. 

З метою цільового та раціонального використання обсягу запланованих 
коштів Програмою розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки передбачено об’єднати напрямки та 
завдання в єдине ціле і визначити форми і методи роботи, спрямовані на їх 
вирішення. 

Дана Програма розрахована на 2021-2023 роки. Фінансове забезпечення її 
виконання здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг 
коштів становить 8 715,0 тис.грн., згідно Додатку 1 до Програми. 
 

V. Перелік завдань програми та результативні показники: 
Програмою розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки передбачені завдання, заходи та 
показники, виконання яких дасть змогу забезпечити задоволення духовних 
потреб громади; розвиток творчого потенціалу художніх колективів, 
індивідуальних виконавців, творчих особистостей, які проживають на території 
Мукачівської міської територіальної громади, в тому числі найкращих учнів 
мистецьких шкіл; усунення проблем з питань організації і проведення 
різнопланових культурно-мистецьких заходів, театральних постановок, 
фестивалів на професійному рівні; налагодження співробітництва та 



забезпечення обміну досвідом; підвищення кваліфікації  працівників закладів 
культури і мистецтв. 

Передбачається, що виконання заходів Програми розвитку культури 
громади, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених 
напрямах, сприятиме: підвищенню рівня якості і затребуваності концертних 
програм, розвитку системи мистецької освіти, зростанню залученості всіх 
верств населення до активної творчої діяльності, підвищенню ефективності 
використання бюджетних коштів, що спрямовуються на надання підтримки 
розвитку мистецтва, розширенню альтернативних шляхів фінансування 
мистецьких проектів. Перелік завдань і заходів Програми викладено у Додатку 
2 до Програми. 

 
VI. Напрями діяльності та заходи Програми: 
Всі напрями і заходи Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовані на сприяння 
розвитку закладів культури і мистецтв, підтримку творчого потенціалу у всіх 
жанрах і видах, проведення культурно-мистецьких заходів на належному 
професійному рівні, підвищення кваліфікації працівників галузі, виявлення та 
підтримку талановитих літераторів, педагогів, митців, акторів, збереження 
культурної спадщини і виконання всіх інших завдань, які поставлені перед 
відділом культури Мукачівської міської ради протягом даного періоду. 
 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми: 
Координацію дій між виконавцями Програми, контроль за її виконанням, 

визначення порядку взаємного інформування та звітування про виконану роботу 
здійснює головний розпорядник коштів - відділ культури Мукачівської міської 
ради. 

Щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та 
щороку до 10 лютого відділ культури Мукачівської міської ради готує та подає 
фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки 
Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно 
додатку 3 до цієї Програми. 

Відділ культури Мукачівської міської ради за підсумками року подає на 
розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до          
01 березня року наступного за звітним періодом. 
 
 
Секретар міської ради                                                       Я.ЧУБИРКО 
 

 



Додаток 1 
до Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки 

Ресурсне забезпечення 
Програми розвитку культури і мистецтв 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
 

 
 

Обсяг коштів, 
які пропонується залучити на 

 виконання Програми 

 
 

Етапи виконання Програми 

 
 

Усього витрат 
на виконання 

Програми (тис.грн.) І                                       ІІ ІІІ 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

 
Обсяг ресурсів, усього, у тому 
числі: 
 

 
2 000,0 

             
3 305,0 

   
3 410,0 

 
8 715,0 

державний 
бюджет 

- - - - 

обласний 
бюджет 

- - - - 

міський бюджет 2 000,0                3 305,0 3 410,0 8 715,0 
кошти не бюджетних джерел - - - - 

інші - - - - 
 
 

Секретар міської ради                                                     Я.ЧУБИРКО                  



 
Додаток 2 
до Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки 

 
Перелік заходів та завдань 

 Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 
№ 
п/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетн
і завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість) тис.грн., у тому числі: 

Очікуваний результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1. Культурно- 
масова 
робота 

1.1. Основні заходи 
річного плану 

культурно-масової 
роботи закладів 

культури і мистецтв 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

360,0 1 000,0 1 000,0 Збільшення охоплення 
населення  культурно-

мистецькими заходами, 
задоволення духовних 

потреб громади 
Мукачівської міської 

територіальної громади. 
Підвищення рівня 

виконавської 
майстерності та 

розвиток творчих 
здібностей молодого 

покоління.  
Забезпечення потреби у 

друкованих та/або 
електронних виданнях 

про Мукачівську міську 

1.2.Організація та 
проведення 

загальноміських 
культурно-мистецьких 
заходів,  літературних 

зустрічей та 
конференцій,  

підтримка працівників 
закладів культури і 
мистецтв, місцевих 
творчих діячів та 

колективів 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

150,0 220,0 250,0 



 територіальну громаду 
та заклади культури і 
мистецтв, методичних 

розробках, творах, 
творчих збірках на 
різних носіях даних 

працівників культури та 
творчих особистостей. 

Стимулювання до 
творчості, культурне 

збагачення та розвиток 
населення різних 
вікових категорій 

Мукачівської міської 
територіальної громади. 
Виявлення, підтримка 
та відзначення творчих 
колективів, вихованців 

мистецьких закладів 

1.3. Фестивалі, 
конкурси 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

300,0 800,0 850,0 

1.4. Забезпечення 
участі учнів, 

викладачів, творчих 
колективів закладів 

культури і мистецтв у 
творчих зустрічах, 

концертах, 
фестивалях, конкурсах 

різних рівнів 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

80,0 90,0 100,0 

1.5. Відзначення 
творчих особистостей, 

колективів, які 
зробили вагомий 

внесок у культурний 
розвиток Мукачівської 
міської територіальної 

громади та 
примножують, 

сприяють підвищенню 
культурно-

мистецького розвитку 
громади. Привітання з 
нагоди днів народжень 

та ювілейних свят. 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

200,0 40,0 50,0 

1.6. Організація та 
проведення пленерів 

художників 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

300,0 400,0 400,0 

2. Відзначення 2.1. Стипендії Протягом Відділ Міський 135,0 135,0 135,0 Підтримка, 



стипендіями, 
преміями 

Мукачівсько
ї міської 

ради 

Мукачівської міської 
ради вихованцям 

мистецьких шкіл та 
клубних закладів, за 

високі творчі 
здобутки, досягнення у 

навчанні, за призові 
місця в культурно-

мистецьких конкурсах, 
фестивалях, творчих 

олімпіадах усіх рівнів  

2021-2023 
рр. 

культури бюджет стимулювання та 
розвиток здібностей 

талановитих та 
обдарованих вихованців 

мистецьких шкіл та 
клубних закладів. 

Заохочення до творчої 
результативної праці, 

підвищення 
професійного рівня та 

педагогічної 
майстерності творчих 
працівників і педагогів 

закладів культури і 
мистецтв  Мукачівської 
міської територіальної 

громади. 
 Виявлення, підтримка 

та розвиток 
інтелектуальних та 
творчих здібностей 

членів територіальної 
громади, відзначення 

найдостойніших 
особистостей у галузях 

літератури, освіти, 
мистецтва. 

2.2. Премії міської 
ради за ініціативу, 

творчість і 
педагогічний пошук у 

галузі культури та 
мистецтва викладачам 
мистецьких шкіл  та 

клубних закладів 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

25,0 25,0 25,0 

2.3. Міська 
літературна премія ім. 

Ю. Мейгеша 

Травень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

10,0 15,0 15,0 

2.4. Міська премія ім. 
О. Духновича 

Квітень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

240,0 240,0 240,0 

3. Розвиток та 
забезпеченн
я діяльності  

бібліотек 
Мукачівсько

ї міської  
територіальн

3.1. Забезпечення 
комплектування 
періодичними 
виданнями та 

придбання книг. 
Забезпечення 
передплати 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

150,0 300,0 300,0 Покращення якісного 
складу бібліотечного 
фонду, задоволення 
потреб населення у 

доступі до 
інформаційних джерел 

 



ої громади періодичних видань 
4. Створення 

міжгалузевої 
системи 

підготовки  
кадрів 

4.1. Забезпечення 
участі керівників, 

працівників закладів 
культури і мистецтв 
Мукачівської міської 

територіальної 
громади у нарадах, 

семінарах, 
конференціях, творчих 

зустрічах, курсах  
підвищення 
кваліфікації 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

50,0 40,0 45,0 Підвищення 
кваліфікації  

працівників закладів 
культури і мистецтв 
Мукачівської міської 

територіальної громади, 
вивчення та 

впровадження 
передового досвіду  

ВСЬОГО: 2 000,0 3 305,0 3 410,0  
 

     Всього: 8 715,0 тис.грн. 
 

 
Секретар міської ради                                                                                                                                               Я.ЧУБИРКО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 
до Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки 

 
Інформація про виконання Програми за ____________ рік   

1.    
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

4. Напрями діяльності та заходи програми 
_______________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 
№ п/п Захід Головний 

виконавець 
та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Державний 

бюджет Обласний 
бюджет Місцевий бюджет Кошти не 

бюджетних 
джерел 

Міський 
бюджет Місцевий 

бюджет Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкуванн

я) бюджети 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 

              

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд % 

          

 
 
Секретар міської ради               Я. ЧУБИРКО 
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