
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 55 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.03.2019 р.           Мукачево    №1349 
 
Про внесення змін до міської комплексної Програми розвитку культури і 
мистецтв міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція) 
 

З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих дітей та 
молоді міста Мукачева в період на 2018-2020 роки, зважаючи на творчі 
досягнення та подальший розвиток їх інтелектуального і творчого потенціалу, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №63 від 27.03.2019 р.), постійної 
депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного 
розвитку (протокол №43  від  26.03.2019 р.), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська 
міська рада вирішила: 

1. Внести зміни до міської комплексної Програми розвитку культури і 
мистецтв міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція), затвердженої 
рішенням 51-ї позачергової сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 
11.12.2018 року № 1249, а саме:  

1.1. Розділ І “Паспорт Програми”, а саме п. 9 та п.п. 9.1 викласти у 
наступній редакції: 

«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього: у тому числі: - 8 307 000,00 грн. 
І етап (2018 рік) – 2 245 000,00 грн. 
ІІ етап (2019 рік) – 3 192 000,00грн. 
ІІІ етап (2020 рік) –2 870 000,00 грн.» 
       « 9.1. - коштів міського бюджету 8 307 000,00 грн.» 

1.2. абзацу 3 Розділу ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 
Програми» міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста 
Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція), замінивши загальний обсяг 
коштів, що становить 8 207 000,00 (вісім мільйонів двісті сім тисяч) гривень на 
8 307 000,00 (вісім мільйонів триста сім тисяч) гривень. 

1.3. до Додатку 1 та Додатку 2 міської комплексної Програми розвитку 
культури і мистецтв міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція), 
виклавши їх у новій редакції, згідно додатків 1 та 2 до цього рішення.  

2. В іншій частині рішення 51-ї позачергової сесії  Мукачівської міської 
ради  7-го скликання від 11.12.2018 року № 1249 “Про затвердження міської 
комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева на 2018-
2020 роки (нова редакція)” залишити без змін. 



 
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради фінансування проводити в межах асигнувань передбачених у бюджеті на 
відповідний бюджетний рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради І. Калій та постійні 
депутатські комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного 
розвитку, з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                         А. Балога



Додаток 1 
до рішення 55 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання  
28.03.2019 р. №1349 
                                                                                     
Додаток 1                                                                                                                                                             
до міської комплексної Програми 
розвитку культури і мистецтв міста 
Мукачева на 2018-2020 роки (нова 
редакція),                                                                  
затвердженої рішенням 51-ї сесії        
Мукачівської міської ради 7– го 
скликання від 11.12.2018 року № 1249 

Ресурсне забезпечення 
міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв 

     міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція) 
 

 

 

Обсяг коштів,  
які пропонується залучити на 

 виконання Програми 

 

 

Етапи виконання Програми 

 

 

Усього витрат  
 

І                                       ІІ ІІІ 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 2 245 000,00              3 192 000,00 2  870 000,00 8  307  000,00 

місцевий бюджет 2 245 000,00              3 192 000,00 2  870 000,00 8  307  000,0 
районні, міські бюджети ---- ---- ----  

кошти не бюджетних джерел ---- ---- ----  

інші --- ---- ----  

 
 
 Секретар міської ради                                                                                                      І. Маняк 



Додаток 2 
до рішення 55 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання  
28.03.2019 р. № 1349 

 
Додаток 2                                                                                                                                                             
до міської комплексної Програми 
розвитку культури і мистецтв міста 
Мукачева на 2018-2020 роки (нова 
редакція),                                                                  
затвердженої рішенням 51-ї сесії        
Мукачівської міської ради 7– го 
скликання від 11.12.2018 року № 1249 
 

 
Перелік заходів та завдань 

 міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв 
міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція) 

 
№ 
п/п 

Назва 
напрямку 
діяльності 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість) грн. 

Очікуваний 
результат 

     2018 р.          2019 р. 2020 р.  

1. Культурно- 
масова робота 
 
 
 

1.1. Основні заходи 
річного плану культурно-
масової роботи закладів 
культури і мистецтв 

 Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

294 000,00 180 000,00 220 000,00 Збільшення охоплення 
населення міста 
культурно-
мистецькими заходами, 
задоволення духовних 
потреб громади міста. 
Підвищення рівня 
виконавської 
майстерності та 
розвиток творчих 
здібностей молодого 
покоління. 
Забезпечення потреби 

1.2.Організація та 
проведення 
загальноміських 
культурно-мистецьких 
заходів,  літературних 
зустрічей та конференцій, 
підтримка місцевих діячів 
культури і мистецтв та 
творчих колективів 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

20 000,00 30 000,00 30 000,00 



1.3. Фестивалі, конкурси Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

456 000,00 560 000,00 700 000,00 у літературних 
виданнях, 
оригінальних носіях, 
методичних розробках 
працівників культури, 
творчих особистостей 
міста для закладів 
культури та населення. 
Стимулювання до 
творчості, культурне 
збагачення та розвиток 
містян. Виявлення, 
підтримка та 
відзначення творчих 
колективів, вихованців 
мистецьких закладів. 

1.4. Забезпечення участі 
учнів, викладачів, творчих 
колективів закладів 
культури і мистецтв у 
фестивалях, конкурсах 
різних рівнів 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

     60 000,00     70 000,00    80 000,00 

  1.5. Відзначення творчих 
особистостей, колективів, 
які зробили вагомий 
внесок у культурний 
розвиток міста та 
примножують, сприяють 
підвищенню культурно-
мистецького розвитку 
містян. Привітання з 
нагоди днів народжень та 
ювілейних свят. 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

20 000,00 15 000,00 30 000,00 

  1.6. Премія творчим 
колективам закладів 
культури за гідне 
представлення міста на 
різного рівня фестивалях-
конкурсах 

Листопад 
2018р. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

98 000,00 100  000,00 100 000,00 

  1.7. Організація пленерів 
художників 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

---- 100 000,00 150  000,00  



2. Відзначення 
стипендіями, 
преміями 
Мукачівської 
міської ради 

2.1 Стипендії Мукачівської 
міської ради учням шкіл 
естетичного виховання, які 
за результатами протягом 
2016-2017 навчального 
року досягли найкращих 
результатів на різних 
рівнях конкурсах та 
фестивалях 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

123 000,00 120 000,00 135 000,00 Підтримка, 
стимулювання та 
розвиток здібностей , 
талантів найбільш 
обдарованої молоді 
міста Мукачева, 
враховуючи їх успіхи у 
галузі культури що 
сприяють збагаченню 
духовних надбань 
нашого міста. 
Виявлення та 
підтримки талановитих 
поетів, прозаїків та 
драматургів 
Закарпаття. 

2.2. Премії міської ради за 
ініціативу, творчість і 
педагогічний пошук у 
галузі культури та 
мистецтва” викладачам 
шкіл естетичного 
виховання та клубних 
закладів 

Листопад Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 

2.3. Премія літературного 
конкурсу ім. Ю. Мейгеша 

Травень Відділ 
культури 

Місцевий  
бюджет 

5 000,00 10 000,00 10 000,00 

2.4. Міська премія ім. О. 
Духновича 

Квітень Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

240 000,00 240 000,00 240 000,00 

3. Матеріально-
технічне 
забезпечення 

3.1. Проведення 
модернізації матеріально-
технічної бази закладів 
культури і мистецтв, 
оснащення їх сучасним 
обладнанням. Придбання 
музичних інструментів, 
сценічних костюмів тощо 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

459 000,00 
 
 
 
 

886 000,00 900 000,00 Покращення 
матеріально-технічної 
бази закладів культури 
і мистецтв методом 
модернізації 
технічного 
переоснащення. 
Проведення комплексу 
підготовчих та 
організаційних заходів 
з впорядкування 
документації 

3.2. Придбання 
кондиціонерів для зали 
Мукачівського 
драматичного театру, 
видатки пов’язані з 
оплатою послуг, ремонт 
електропроводки  

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий
бюджет 

251 000,00 ----- --- 



  3.3. Придбання тканини 
для заміни покриття сцени 
та пошиття вбрання одягу 
сцени 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

---- 100 000,00 ---  

  
 
 
 
 
 

3.4. Розробка проектно-
кошторисної документації 
Будинку національних 
спільнот за адресою м. 
Мукачево, пл. Кирила і 
Мефодія, 30\2 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

3 500,00 --- ---  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Виконання 
заходів в рамках 
проектів 
громадських 
ініціатив  

3.5. Виготовлення 
технічної документації 
закладів культури 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

2  500,00 6  000,00 5  000,00  
 
 
 
 
 
Реалізація проектів у 
сфері культури в 
рамках бюджету 
громадських ініціатив 

  
 4. 

4.1.Придбання обладнання, 
оргтехніки для створення 
Мукачівського міського 
літературно-мистецького 
музею 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

--- 295  000,00 --- 

4.2. Придбання 
обладнання, оргтехніки 
для створення бібліотеки 
дитячих мрій «ЧІЗ» 

   --- 140 000,00 --- 

 5. Підтримка 
об’єктів у 
належному стані   

5.1.Поточний ремонт 
котельні та котельного 
обладнання Мукачівського 
драматичного театру 
 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

48 000,00 --- --- Проведення комплексу 
ремонтних робіт, які 
передбачають 
систематичне та 
своєчасне підтримання 
експлуатаційних 
якостей, підготовка до 
опалювального періоду 

6. Розвиток та 
забезпечення 
діяльності 
міської 
централізованої 
бібліотечної 

6.1. Забезпечення 
комплектування 
періодичними виданнями 
та придбання книг 
6.2. Забезпечення 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

70 000,00 130 000,00 150 000,00 Покращення якісного 
складу бібліотечного 
фонду, задоволення 
потреб населення у 
доступі до 



системи передплати періодичних 
видань 

інформаційних джерел. 

7. Міжнародне 
співробітництво 

7.1. Забезпечення участі 
учнів шкіл естетичного 
виховання, творчих 
колективів та 
індивідуальних виконавців 
закладів культури і 
мистецтв у міжнародних 
конкурсах, фестивалях, 
виставках, мистецьких 
акціях 
7.2. Прийом іноземних 
виконавців, творчих 
колективів, тощо у 
фестивалях та інших 
культурно-мистецьких 
заходах міста 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

50 000,00 160 000,00 65 000,00 Налагодження 
співробітництва з 
міжнародними 
установами, закладами 
культури, забезпечення 
обміну досвідом. 

8. Створення 
міжгалузевої 
системи 
підготовки 
педагогічних 
кадрів 

8.1. Забезпечення участі 
керівників, працівників 
закладів культури і 
мистецтв міста у нарадах, 
семінарах, конференціях, 
творчих зустрічах, курсах  
підвищення кваліфікації 

Протягом 
2018-2020 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцевий 
бюджет 

30 000,00 35 000,00 40 000,00 Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, вивчення 
та впровадження 
передового досвіду з 
питань розвитку 
обдарованої 
особистості 

 
Всього: 

 

2  245 000,00 
 

3 192  000,00 
 

2 870 000,00 
 

 
           Всього: 8 307 000,00 грн. 

 
 
Секретар міської ради                                                         І. Маняк 



 


