
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 77 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.04.2020     Мукачево     №1872 

 
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 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 21.04.року №154 “Про схвалення проєкту 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”, з метою 
покращення якості культурно-мистецького життя громади, забезпечення участі 
учнів, викладачів, творчих колективів закладів культури та мистецтв у 
фестивалях, конкурсах різних рівнів, відзначення творчих особистостей, які 
зробили вагомий внесок у культурний розвиток Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №84 від 22.04.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного 
розвитку (протокол №61 від 22.04.2020 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 Додатку 2 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, згідно додатку до цього рішення. 

 
2. В іншій частині 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” залишити без змін. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

культури Мукачівської міської ради І.Калій, постійну депутатську комісію з 



питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку, постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 



Додаток  
до рішення 77 сесії 

Мукачівської міської ради 7 скликання 
23.04.2020 №1872 

 
 
Додаток 2 
до Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки 

 
Перелік заходів та завдань 

 Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

 
 

№ 
п/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання 

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

Очікуваний результат 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Культурно- 
масова 
робота 

1.1. Основні заходи 
річного плану 

культурно-масової 
роботи закладів 

культури і 
мистецтв 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

900, 0 1 100,0 610,0 Збільшення охоплення 
населення  культурно-

мистецькими заходами, 
задоволення духовних 

потреб громади 
Мукачівської міської 

ОТГ. Підвищення рівня 
виконавської 

майстерності та 
розвиток творчих 

здібностей молодого 
покоління. 

1.2.Організація та 
проведення 

загальноміських 
культурно-
мистецьких 

заходів,  

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

100,0 110,0 120,0 



літературних 
зустрічей та 

конференцій, 
підтримка місцевих 

діячів культури і 
мистецтв та 

творчих колективів 
 

Забезпечення потреби у 
літературних виданнях, 

оригінальних носіях, 
методичних розробках 
працівників культури, 
творчих особистостей. 

Стимулювання до 
творчості, культурне 

збагачення та розвиток 
населення різних 
вікових категорій 

Мукачівської міської 
ОТГ. Виявлення, 

підтримка та 
відзначення творчих 

колективів, вихованців 
мистецьких закладів. 

1.3. Фестивалі, 
конкурси 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

600,0 850,0 944,0 

1.4. Забезпечення 
участі учнів, 
викладачів, 

творчих колективів 
закладів культури і 
мистецтв у творчих 

зустрічах, 
концертах, 
фестивалях, 

конкурсах різних 
рівнів 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

110,0 90,0 100,0 

1.5. Відзначення 
творчих 

особистостей, 
колективів, які 

зробили вагомий 
внесок у 

культурний 
розвиток 

Мукачівської 
міської ОТГ та 
примножують, 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

50,0 30,0 36,0 



сприяють 
підвищенню 
культурно-

мистецького 
розвитку громади. 

Привітання з 
нагоди днів 

народжень та 
ювілейних свят. 

Придбання 
подарункових книг 

1.6. Організація 
пленеру 

художників 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

150,0 165,0 180,0 

2. Відзначення 
стипендіями, 

преміями 
Мукачівської 
міської ради 

2.1. Стипендії 
Мукачівської 

міської ради учням 
мистецьких шкіл, 

які за результатами  
навчального року 

досягли найкращих 
результатів на 
різного рівня 
конкурсів та 
фестивалів 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

125,0 135,0 135,0 Підтримка, 
стимулювання та 

розвиток здібностей 
талановитих та 

обдарованих учнів 
мистецьких шкіл. 

Заохочення до творчої 
результативної праці, 

підвищення 
професійного рівня та 

педагогічної 
майстерності творчих 

працівників і педагогів 
закладів культури і 

мистецтв  Мукачівської 
міської ОТГ. 

 Виявлення, підтримка 
та розвиток 

інтелектуальних та 

2.2. Премії міської 
ради за ініціативу, 

творчість і 
педагогічний 

пошук у галузі 
культури та 
мистецтва 

викладачам 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

25,0 25,0 50,0 



мистецьких шкіл  
та клубних закладів 

творчих здібностей 
членів територіальної 
громади, відзначення 

найдостойніших 
особистостей у галузях 

літератури, освіти, 
мистецтва. 

2.3. Міська 
літературна премія 

ім. Ю. Мейгеша 

Травень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 

2.4. Міська премія 
ім. О. Духновича 

Квітень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

240,0 240,0 240,0 

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 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

800,0 1 200,2 1 320,2 Покращення 
матеріально-технічної 

бази закладів культури і 
мистецтв методом 

модернізації технічного 
переоснащення. 

3.2. Виготовлення 
технічної 

документації та 
проєктів 

землеустрою 
закладів культури 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

75,0 - - 

4. Виконання 
заходів в 
рамках 

проектів 
громадських 

4.1.Придбання 
обладнання,  

меблів,  
оргтехніки для 

створення 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

150,0 - - Реалізація проектів у 
сфері культури в 
рамках бюджету 

громадських ініціатив 



ініціатив Мукачівського 
міського 

літературно-
мистецького музею 

5. Розвиток та 
забезпечення 

діяльності  
централізова

ної 
бібліотечної 

системи 

5.1. Забезпечення 
комплектування 
періодичними 
виданнями та 

придбання книг. 
Забезпечення 
передплати 

періодичних видань 

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

100,0 200,0 250,0 Покращення якісного 
складу бібліотечного 
фонду, задоволення 
потреб населення у 

доступі до 
інформаційних джерел 

 

6. Міжнародне 
співробітниц

тво 

6.1. Забезпечення 
участі учнів 

мистецьких шкіл, 
творчих колективів 
та індивідуальних 

виконавців закладів 
культури і 
мистецтв у 

міжнародних 
конкурсах, 
фестивалях, 
виставках, 

мистецьких акціях. 
Прийом іноземних 

виконавців, 
творчих колективів, 
тощо у фестивалях 

та інших 
культурно-

мистецьких заходах  

Протягом 
2020-2022 

рр. 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

200,0 200,0 210,0 Налагодження 
співробітництва з 

міжнародними 
установами, закладами 
культури, забезпечення 

обміну досвідом 

7. Створення 7.1. Забезпечення Протягом Відділ Міський 25,0 55,0 60,5 Підвищення 



міжгалузевої 
системи 

підготовки  
кадрів 

участі керівників, 
працівників 

закладів культури і 
мистецтв 

Мукачівської 
міської ОТГ у 

нарадах, семінарах, 
конференціях, 

творчих зустрічах, 
курсах  підвищення 

кваліфікації 

2020-2022 
рр. 

культури бюджет кваліфікації  
працівників закладів 
культури і мистецтв 
Мукачівської міської 

ОТГ, вивчення та 
впровадження 

передового досвіду  

ВСЬОГО: 3 660,0 4 410,2 4 265,7  
 

     Всього: 12 335,9 тис.грн. 
 

 
Секретар міської ради                                                                                                                                                    І. МАНЯК 

 
 

 


