
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.05.2021                                        Мукачево                                                  № 176 
 
Про схвалення проєкту внесення змін до Програми розвитку культури і 
мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради              
8 скликання від 22.12.2020 року №103 
 

З метою покращення якості культурно-мистецького життя громади, 
відзначення творчих особистостей, які зробили вагомий внесок у культурний 
розвиток Мукачівської міської територіальної громади, керуючись пп.1 п.а ст. 
27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
  

1. Схвалити проєкт внесення змін до Програми розвитку культури і 
мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 
роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради              
8 скликання від 22.12.2020 року №103, а саме: 

1.1. змінити Додаток 2 Програми розвитку культури і мистецтв 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, виклавши 
його у новій редакції, згідно додатку до цього рішення. 

1.2. в іншій частині рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради              
8 скликання від 22.12.2020 року №103 «Про затвердження Програми розвитку 
культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки» залишити без змін. 

2. Начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради (К. Кришінець-Андялошій) подати схвалений проєкт внесення 
змін на затвердження Мукачівській міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради В.Іванчо. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
25.05.2021 № 176 
 

ПРОЄКТ 
 

 
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. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

бюджет 

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

мистецькими заходами, 
задоволення духовних 

потреб громади 
Мукачівської міської 

територіальної громади. 
1.2.Організація та 

проведення 
Протягом 
2021-2023 

Управлінн
я освіти, 

Місцеви
й 

150,0 220,0 250,0 



загальноміських 
культурно-мистецьких 
заходів,  літературних 

зустрічей та 
конференцій,  

підтримка працівників 
закладів культури і 
мистецтв, місцевих 
творчих діячів та 

колективів 
 

рр. культури, 
молоді та 

спорту 

бюджет Підвищення рівня 
виконавської 

майстерності та 
розвиток творчих 

здібностей молодого 
покоління.  

Забезпечення потреби у 
друкованих та/або 

електронних виданнях 
про Мукачівську міську 
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. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

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. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

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 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

бюджет 

200,0 40,0 50,0 



примножують, 
сприяють підвищенню 

культурно-
мистецького розвитку 
громади. Привітання з 
нагоди днів народжень 

та ювілейних свят. 
1.6. Організація та 

проведення 
живописного пленеру 
«Мукачівська весна»; 

 
 
1.6.1. оплата грошової 
винагороди учасникам 
живописного пленеру 
«Мукачівська весна» 

Протягом 
2021-2023 

рр.  
 
 
 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 
 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

бюджет  
 
 
 
 

Місцеви
й 

бюджет 

200,0 
 
 
 
 
 

100,0 

250,0 
 
 
 
 
 

150,0 

250,0 
 
 
 
 
 

150,0 

2. Відзначення 
стипендіями, 

преміями 
Мукачівсько

ї міської 
ради 

2.1. Стипендії 
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  

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

бюджет 

135,0 135,0 135,0 Підтримка, 
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 

2.2. Премії міської 
ради за ініціативу, 

творчість і 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 

Місцеви
й 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 



педагогічний пошук у 
галузі культури та 

мистецтва викладачам 
мистецьких шкіл  та 

клубних закладів 

молоді та 
спорту 

мистецтв  Мукачівської 
міської територіальної 

громади. 
 Виявлення, підтримка 

та розвиток 
інтелектуальних та 
творчих здібностей 

членів територіальної 
громади, відзначення 

найдостойніших 
особистостей у галузях 

літератури, освіти, 
мистецтва. 

2.3. Міська 
літературна премія ім. 

Ю. Мейгеша 

Травень Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

бюджет 

10,0 15,0 15,0 

2.4. Міська премія ім. 
О. Духновича 

Квітень Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

бюджет 

240,0 240,0 240,0 

3. Розвиток та 
забезпеченн
я діяльності  

бібліотек 
Мукачівсько

ї міської  
територіальн
ої громади 

3.1. Забезпечення 
комплектування 
періодичними 
виданнями та 

придбання книг. 
Забезпечення 
передплати 

періодичних видань 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Управлінн
я освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

Місцеви
й 

бюджет 

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

доступі до 
інформаційних джерел 

 

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 

Протягом 
2021-2023 

рр. 

Відділ 
культури 

Місцеви
й 

бюджет 

50,0 40,0 45,0 Підвищення 
кваліфікації  

працівників закладів 
культури і мистецтв 
Мукачівської міської 

територіальної громади, 
вивчення та 

впровадження 
передового досвіду  



зустрічах, курсах  
підвищення 
кваліфікації 

ВСЬОГО: 2 000,0 3 305,0 3 410,0  
 

     Всього: 8 715,0 тис.грн. 
 

 
Секретар міської ради                                                                                                                                               Я.ЧУБИРКО 

 
 

 
Керуючий справами виконавчого комітету    
Мукачівської міської ради                                                                                                                                     О. ЛЕНДЄЛ
                                                  


