РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
двадцять дев’ята сесія

РІШЕННЯ
29 листопада 2012 р.

м.Рубіжне

№ 29/6

Про затвердження програми
«Розвиток культури міста
Рубіжне на 2013-2016 рр.».

Заслухавши інформацію заступника міського голови Сидоренкової Л.Р. про
затвердження програми «Розвиток культури міста Рубіжне на 2013-2016 рр.»,
розглянувши рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради № 547 від
20.11.2012 року «Про погодження програми «Розвиток культури міста Рубіжне на
2013-2016 рр.», на підставі рекомендацій постійної депутатської комісії з соціальних
питань від 22 листопада 2012р., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму «Розвиток культури міста Рубіжне на 2013-2016 рр.»
(додатки 1,2 ).
2. Щорічний обсяг фінансування заходів програми визначати при затвердженні
міського бюджету.
3. Управлінню культури і туризму щорічно у першому кварталі року, наступного
за звітним, звітувати перед міською радою про хід виконання програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з соціальних питань.

Секретар міської ради

О. Хоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення Рубіжанської міської ради
від 29 листопада 2012 р. № 29/6
Секретар міської ради
___________________ А.В. Хоменко

ПРОГРАМА
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МІСТА РУБІЖНЕ
НА 2013-2016 рр.

м. Рубіжне-2012

Додаток 1
до рішення Рубіжанської міської ради
від 29 листопада 2012 р. №29/6

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Назва Програми
„Розвиток культури міста Рубіжне”
2. Ініціатор розроблення програми:
Управління культури і туризму Рубіжанської міської ради.
3. Нормативно-правова основа Програми:
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
- Закон України «Про культуру»;
- Закон України „Про позашкільну освіту”,
- Закон України „Про охорону культурної спадщини”,
- Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”,
Розробник Програми:
Управління культури і туризму Рубіжанської міської ради.
4. Відповідальний виконавець Програми:
Управління культури і туризму Рубіжанської міської ради.
5. Учасники Програми:
Управління культури і туризму Рубіжанської міської ради, управління ЖКГ, заклади
культури, підпорядковані управлінню культури і туризму, мистецькі об’єднання.
6. Термін реалізації Програми:
2013-2016 рр.
7. Тривалість Програми:
Чотири роки.
8. Перелік бюджетів та інших видів фінансування, які беруть участь у фінансуванні
Програми:
-міський бюджет;
- інші джерела фінансування.
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:
Всього – 4143,9 тис. грн.
У тому числі:
- кошти міського бюджету – 3496,1 тис. грн.,
- інші джерела фінансування – 647,8 тис. грн..

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,
НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Програма розвитку культури на період 2013-2016 років визначає перспективи галузі
культури міста, направлена на збереження від занепаду й забезпечення збереження
існуючої мережі закладів культури і мистецтва.
Реалізацію цих завдань покладено, в першу чергу, на заклади культури міста,
роботою яких керує управління культури і туризму міської ради. Всі заклади культури
міста є комунальною формою власності. Управлінню культури і туризму міської ради
підпорядковіні : Рубіжанська централізована бібліотечна система, Рубіжанська міська
дитяча школа мистецтв, міська комунальна установа „Палац культури”, комунальний
заклад „Міський музей”.
Основними проблемними питаннями, які гальмують розвиток культури міста є:
У сфері мистецької освіти:
- зношеність музичних інструментів;
- застарілі бібліотечні фонди (методична, нотна, довідкова література
фотохрестоматій на сучасних носіях, електронні підручники);
-непропорційний розвиток окремих музичних відділів (духових, народних, струнносмичкових інструментів),
- невиконання в повному обсязі типових навчальних планів.
У сфері бібліотечної справи:
- відсутність фінансування на придбання книг;
- відсутність сучасної відеотехніки, електронних носіїв;
- застарілі бібліотечні фонди;
- слабка матеріально-технічна база.
У сфері культурно-масових заходів, розвитку самодіяльних колективів роботи МКУ
«Палац культури»:
- слабка матеріально-технічна база;
-слабка мотивація омолодження кадрового складу та професійного росту керівників
колективів та інших спеціалістів закладу;
- недостатність заходів з підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістів
(режисери, ведучі, сценаристи, висвітлювачи, звукорежисери та ін.);
- застарілі форми досугових послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Програма визначає шляхи збереження і розвитку культури міста на 2013- 2016 роки.
Головною метою Програми є формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі,
удосконалення роботи школи естетичного виховання, створення максимально сприятливих
умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних та
естетичних потреб громадян, організація дозвілля, розважальних заходів у святкові та
вихідні дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої
особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних
культурних проектів, фестивалів і конкурсів, відродження, збереження і розвиток народних
художніх промислів, розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і
обрядів.

3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ














модернізація школи естетичного виховання;
розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення
роботи школи естетичного виховання для створення умов всебічного розвитку
особистості;
створення умов для якісної роботи закладів та установ культури, здобуття
доступної та якісної естетичної освіти;
зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів культури;
відзначення державних, професійних та міських свят;
проведення концертних програм, свят та фестивалів на високому професійнохудожньому та організаційному рівнях;
збереження народних традицій і обрядів;
забезпечення систематичного поповнення книжкових фондів, передплату
періодичних видань для використання бібліотечними закладами міста;
створення більш сприятливих умов для роботи аматорських художніх
колективів, об’єднань, клубів за інтересами, забезпечення створення нових
театральних, хореографічних студій, духових, народних, естрадних оркестрів,
музичних ансамблів та інших художніх колективів для творчої самореалізації
громадян та організації культурно-розважальних заходів для мешканців міста;
збереження та подальший розвиток культурної спадщини та виховання у
населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини;
залучення благодійної допомоги, спонсорських коштів.

4. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу забезпечити змістовне дозвілля мешканців міста,
підвищити загальнокультурний рівень, попередити негативні явища в молодіжному
середовищі, залучити до мистецької освіти значну кількість дітей і молоді, зміцнити
кадровий склад закладів культури, сприяти розвитку творчої талановитої молоді, сучасної
гармонійної, духовної особистості.
Оцінка кількісних та якісних змін за результатами виконання Програми здійснюється на
підставі аналізу поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури міста.
Для відстеження динаміки процесу використовується:
- річна державна статистична звітність закладів культури, освіти, яка затверджена
Міністерством культури України;
- річні звіти культурних, мистецьких навчальних закладів;
- звіт управління культури і туризму міської ради.
5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ (ТИС. ГРН)
Обсяг коштів,
2013
які пропонується
залучити на
виконання
Програми
Обсяг ресурсів,
914,4
всього,
У тому числі:
Міський бюджет 763,2

2014

2015

2016

Всього

1341,7

1193,6

694,2

4143,9

1190,0

1024,9

518,0

3496,1

Інші джерела
фінансування

151,7

168,7

176,2

647,8

151,2

5.1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МІСТА РУБІЖНЕ НА 2013-2016 РР. НАВЕДЕНІ У
ДОДАТКУ.
6. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням Програми і координація дій між її виконавцями покладається
на управління культури і туризму Рубіжанської міської ради.
7. РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У разі ефективного виконання Програми очікуються наступні результати:
- підвищення культурного та інтелектуального рівня населення міста;
- зменшення негативних проявів серед неповнолітніх та молоді;
- охоплення населення заняттями творчого, культурного, інтелектуального спрямування;
- залучення більшої кількості мешканців міста до участі у культурно-мистецьких та інших
заходах;
- поліпшення матеріальної бази закладів культури міста;
-підвищення статусу міста, гідності та активізація проявів патріотичних почуттів до міста.

Секретар міської ради

О. Хоменко

Додаток 2
до рішення Рубіжанської міської ради
від «___»___________2012 р. №____
Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми розвитку культури м. Рубіжне на 2013-2016 рр.
№
з/
п
1

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

Перелік заходів Програми

3

Термін
виконання
заходу
4

Виконавці

5

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.., в тому числі по роках:
2013
2014
2015
2016

6

7

8

9

10

Очікувані результати

11

1.Мистецька освіта м. Рубіжного
1.Удосконалення діяльності
Рубіжанської
міської дитячої
школи
мистецтв

1.1.Збереження напрямків діяльності
ДШМ.

1.2.Проведення в методичних
об’єднаннях школ II етапу обласних
конкурсів виконавської майстерності.
1.3.Участь в обласних оглядахконкурсах індивідуальної
виконавської майстерності не менш
5% від загального контингенту:

2013-2016рр.

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

РМДШМ

4
відділення,
599 учнів.

4
відділення,
599 учнів

4
відділення,
599 учнів

Вільний доступ до якісного
навчання.

0,5

4
відділення,
599
учнів
0,5

0,5

0,5

Активізація роботи методичних
об’єднань.

2,0

2,0

3,0

3,0

Професійна орієнтація
обдарованих дітей та викладачів

2,0

3,0

3,0

3,0

Підвищення престижа професії
культробітника.

7,5

7,5

7,5

7,5

Підвищення престижа мистецької
освіти.

Поліпшення умов надання
освітніх послуг.

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет
в межах
затвердженного
бюджету

1.4.Забезпечити щорічне проведення
концертів лауреатів обласних,
Всеукраїнських, міжнародних
конкурсів і студентів ВНЗ с
залученням СМІ.
1.5.Передбачити систему заохочення
найбільш обдарованих учнів
РМДШМ, переможців конкурсів усіх
рівнів.
1.6. Проведення на базі РМДШМ
відкритих конкурсів за участю шкіл
мистецтв області:
- «Пісенне джерело»;
- пленерного живопису «Осіння
палітра Рубіжного».

РМДШМ

Інші джерела

Благодійні
фонди

Інші джерела

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ,
ГОРУО

Міський бюджет,
в межах затвердженного бюджету

1,2

1,2

1,5

1,5

Інші джерела

4,7

4,7

4,7

4,7

1.7. Відкриття та робота груп,
працюючих за принципом
самоокупності

РМДШМ

Інші джерела

24,0

25,0

26,0

27,0

Розширення меж для мешканців в
можливості отримання
мистецької освіти

1.8 Впровадження надання платних
послуг: організація концертів, виставок
та ін..

РМДШМ

Інші джерела

_

0,5

0,5

0,5

Популяризація серед населення
всіх видів творчості.

2. Удосконалення учбововиховного
процесу

3.Удосконалення
матеріальнотехнічної бази
РМДШМ

2.1 Впровадження нових форм та
методів
роботи:
проведення
показових Неділь відділень, освоєння
сучасних методик навчання дітей з
урахуванням
диференційованого
підходу в навчанні та вихованні
учнів.
2.2 Впровадження
інформаційних
технологій в роботу викладачів

2013-2016рр

3.1.Забезпечення тепловим,
електричним, протипожежним
обладнанням.

2013-2016рр

РМДШМ

Інші джерела

0,5

1,0

1,0

1,0

Активізація учнівської та
педагогічної діяльності

РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету
Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

0,7

0,7

0,8

0,8

10,0

10,0

10,0

10,0

Підвищення ролі інформаційної
обізнаності, застосування
сучасних технологій в учбовому
процесі.
Поліпшення умов надання
освітніх послуг.

2,0

2,0

2,0

10,0

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ,

3.2.Проведення поточного ремонту
РМДШМ

4.Забезпечення
РМДШМ
обладнанням
згідно
профілю

3.3. Проектування та будівництво
автономної котельні

УЖКГ

Міський/Державний

100,0

500,0

-

-

3.4. Запровадження заходів з
енергозбереження (установка
пластикових вікон )

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

-

100,0

100,0

-

Оптимізація бюджетних коштів,
енергозбереження.

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ,

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

5,0

5,0

5,0

5,0

Створення необхідних умов для
освітніх послуг.

2,0

5,0

5,0

5,0

6,0

10,0

-

-

4.1.Оновлення меблів.

2013-2016рр

4.2.Оновлення обладнання для
занять колективною творчістю
5.Введення
інформаційнокомунікативни
х технологій в
учбововихов.процес
6.Комплектація
ДШМ
якісними
новими
музичними
інструментами

5.1.Придбання комп’ютерів, утворення
електронної бібліотеки.

2013-2016рр

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

6.1.Придбання нових музичних
інструментів, у тому числі:

2013-2016рр.

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

Розширення інформаційного
простору.

Підвищення рівня навчання.

6,0

20,0

20,0

20,0

-духових та ударних (труби, флейти,
кларнет, ксилофон);

-народних (баяну, домри, балалайки,
гітари);
7.Освоєння і
модернізація
учбовоматеріальної
бази РМДШМ

8.Інформаційне
забеспечення
учбововиховного
процесу
9.Підтримка
обдарованих
дітей

-струнно-смичкових.
7.1.Придбання оргтехніки (принтери,
сканери, ксерокси).

2013-2016рр.

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

10,0

50,0

10,0

10,0

-

-

5,0

5,0

-

2,0

2 ,0

2,0

-

-

10,0

-

7.2.Придбання відео-проектора

Полипшення якості освітних
послуг.

Забеспечення учбового процесу
сучасної технікою.

8.1.Комплектація бібліотеки научнометодичною літературою,
фонохрестоматіями.

2013-2016рр.

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

0,5

0,5

0,5

0,5

Поліпшення якості освітних
послуг.

10.1.Забеспечення участі
обдарованних дітей РМДШМ в
Міжнародних, всеукраїнських
конкурсах.

2013-2016рр.

Управління
культури і
туризму,
РМДШМ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

1,0

2,0

2,0

3,0

Професійна орієнтація
обдарованних дітей.

7,0

11,0

11,0

14,0

153,9/38,7

721,9/41,7

188,3/42,
7

90,3/43,7

10.2.Забеспечення участі
обдарованних дітей РМДШМ в
обласних конкурсах, фестивалях,
виставках.
Всього:

2. Розвиток культурного обслуговування населення міста бібліотеками ЦБС
1.Діяльність
бібліотечної
системи міста

1.1 Основні напрямки діяльності ЦБС
1. Морально – етичне, духовне та
естетичне виховання. Комплекс заходів
«З відкритим серцем з добрим словом».
2. Національне відродження,
популяризація української літератури
та краєзнавства. Комплекс заходів «Я
починаюсь з отчої землі».
3. Патріотичне виховання. Програма
«Бути патріотом: що це означає» на
2012-2014 рр.
4. Правове виховання і політична
культура. Комплекс заходів «Права
людини – твої права»
5. Економічна просвіта та
профорієнтація. Комплекс заходів
«Горизонти творчих професій».
6. Екологічне виховання. Комплекс
заходів «Людина і екологія»
1.2 Участь у міських заходах по

2013-2016рр.

Управління
культури і
туризму,
ЦБС

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

2,0

2,0

2,5

2,5

Забезпечення змістовного дозвілля
мешканців міста, підвищення
загально-культурного рівня,
попередження негативних явищ в
молодіжному середовищі,
популяризація літератури по
основним напрямкам діяльності.

популяризації книги і народної
творчості.
1.3 Функціонування клубів по
інтересам і любительських об’єднань.
«Райдуга», «ЮФ», «Еврика»,
«КИВиС», «Гра – Творчість Развиток», «Обрій», «Экологический
меридиан», «ВИП» та ін.
1.4. Інформаційне забезпечення.
1. Використання ресурсів Інтернет для
обслуговування користувачів.
2. Організація мобільного довідковоінформаційного обслуговування.
3. Постійне редагування WEB – сайту
ЦБС
1.5. Використання майданів для роботи
з читацькою аудиторією.
-учбові заклади, заклади культури,
дозвільні центри, міська рада
ветеранів, територіальний центр по
обслуговуванню людей похилого віку і
спілки інвалідів.
1.6 Удосконалення посадового
розкладу ЦБС
1.7 Науково – методична діяльність
ЦБС.
-заходи по підвищенню кваліфікації
бібліотечних працівників (участь в
Всеукраїнських, обласних семінарах)
1.8 Видавнича діяльність.

Інші джерела

1,5

2,0

2,0

2,5

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
Бюджету

0, 9

1,0

1,5

1,5

0,2

0,2

0,3

0,3

25,0

25,0

30,0

30,0

Інші джерела

2,5

3,0

4,0

5,0

1.9 Поповнення та збереження
бібліотечного фонду ЦБС
- придбання нової літератури

2. Зміцнення
матеріально
технічної бази
ЦБС

2.1 Модернізація опалювальновентиляційної системи ВМ, АБ ЦМБ,
ЦДБ.

УЖКГ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

58,0

2.2 Капітальний ремонт покрівлі ЦМБ
і ЦДБ

УЖКГ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

50,0

Розповсюдження інформацій ЦБС.
Забезпечення конституційного
права громадян на вільний доступ
до інформації шляхом
планомірного поповнення
бібліотечних фондів книжкової
продукції та документами на
інших носіях інформації
Встановлення в приміщеннях
відповідного температурновологістного режиму для книг

Запобігання протіканню покрівлі
та псуванню підлоги, меблів і
книжок

2.3 Заміна освітлювальних приладів
вітальні ЦМБ та ч/з БФ №2

Управління
культури і
туризму,
ЦБС

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

2.5 Поточний ремонт ЦДБ та
БФ №2.

Управління
культури і
туризму,
ЦБС

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету
Інші джерела

4,0

8,0

Поліпшення належних умов
освітлення приміщень

5,0

10,0

12,0

Створення належних умов для
функціонування бібліотек

1,5

2,5

3,0

1,5

2.6 Забезпечення приміщень бібліотек
протипожежним обладнанням:

3. Забезпечення
бібліотек
новим
обладнанням

1.Перезарядження вогнегасників

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

0,8

0,9

1,2

2. Придбання вогнегасників

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

2,0

3,0

3,0

3. Установлення пожежної сигналізації
в ЦМБ, ЦДБ, БФ №1, БФ №2

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

2,5

3,9

12,0

3.1 Оновлення столів в Інтернет-центрі
ЦМБ

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

3.2 Оснащення залів для бібліотеки

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

3.3 Придбання книжкових стійок для
оформлення виставок

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

12,0

Надання Інтернет-центру
сучасного вигляду

15,0

2,6

Уникнення загорання в
приміщеннях

Удосконалення умов для
проведення досугових заходів
Приймання участі у міських
заходах

Проведення презентацій та
масових заходів на сучасному
рівні

4. Придбання
технічних
засобів в ЦБС

4.1 Придбання програмного
забезпечення для створення
електронного каталогу

Міський бюджет,
в межах
затвердженного
бюджету

4.3 Мультимедійний проектор та екран

Інші джерела

Всього:

15,0

5,2

141,4/9,2

Участь у міських заходах

43,6/6,5

91,5/8,5

70,8/10,5

3. Розвиток та збереження напрямків діяльності МКУ «Палац культури»
1.Організація
роботи
установи
культури
культурномасового
обслуговування
„Палац
культури”

1.1 Розвиток та збереження напрямків
діяльності МКУ «Палацу культури»
підтримання його життєздатності

2013-2016рр.

- забезпечення в участі в
нарадах,фестивалях,конкурсах,
святкування ювілейних свят:

Управління
культури і
туризму,
МКУ «Палац
культури»

- оформлення документів в БТІ по
будівлі ДК (пл.Леніна,1)

1.2. Зміцнення матеріально-технічної
бази:
1. Капітальний ремонт МКУ «Палац
культури» в т.ч.
-покрівлі

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

Підвищення кваліфікації,рівня та
престижу Палаца культури
м.Рубіжне
12,6

12,6

14,0

14,0

Приведення документів до норм
законодавства

50,0

2013-2016
рр.
УЖКГ

1.3..Поточний ремонт
МКУ «Палац культури»,розташованого
за адресою: пл.Леніна 1,
в т.ч.:
-будівлі;

Управління
культури і
туризму,
МКУ «Палац
культури»

- меблі,музичних інструментів,
апаратури;

МКУ «Палац
культури»

1.4.Технічний ремонт оргтехніки та
тех. обслуговування техніки

Міс.бюд.,в межах
затвердж.бюд. та
виделен.
асигнувань

Міський бюджет
в межах
затвердженого
бюджету

200,0

200,0

-

-

50,0

50,0

50,0

50,0

Інші джерела

2,0

2,0

2,0

2,5

Інші джерела

3,0

3,0

3,5

3,5

Поліпшення умов роботи установи

1.5.Обробка вогнезахисними
засобами.

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

1.6.Технічне обслуговування та
утримання в належному стані системи
внутрішньої мережі постачання
електроенергії

2. Укріплення
матеріальнотехнічної бази

1.7. Технічне обслуговування та
утримання в належному стані міні
котельні
2.1. Придбання аудіо-, звуко апаратури та інших технічних засобів
для обладнання МКУ «Палаца
культури»:

МКУ «Палац
культури»

2013-2016
рр.

Управління
культури і
туризму,
МКУ «Палац
культури»

16,6

20,0

20,0

25,0

18,0

20,0

22,0

25,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Міс.бюд.,в межах
затвердж.бюд.

5,0

7,0

Міс.бюд.,в межах
затвердж.бюд.

16,0

20,0

- машин та обладнання,апаратура

Міс.бюд.,в межах
затвердж.бюд.

15,0

15,0

- меблі (крісла великого залу місц-600)

Міс.бюд.,в межах
затвердж.бюд.

400,0

Міс.бюд.,в межах
затвердж.бюд.

20,0

25,0

- стільців, столів, тумб, вітрини та ін.

- оргтехніки

- музичних інструментів

- світла,ламп

Інші джерела

2,3

2,5

3,0

4,0

2.2.Виготовлення сценічних костюмів

Інші джерела

20,0

20,0

22,0

25,0

2.3.Придбання засобів індивідуального
захисту

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

6,0

7,0

8,0

9,0

Вел.зал
пл.-1261
мх2

1 поверх
пл. -1040
мх2

3 поверх
пл.1000мх2

40,4

33,3

2 поверх
пл. 1700
мх2
68,0

2.4. Проведення заходів
противопожежної сигналізації
У т.ч.
- підготовка та розробка проектів –
документів

МКУ «Палац
культури»

Міський бюджет,
в межах
затвердженого
бюджету

45,0

Виконання головного напрямку
роботи установи та поліпшення
якості обслуговування населення
установою

Додержання установою вимог
законодавства у сфері пожежної
та техногенної безпеки

- установка та монтаж сигналізації у
приміщенні
- утримання пожустановки за рік

5,7

4,7

10,2

7,0

7,6

6,3

17,0

11,0

- додатково на утримання щодо
фактич. Установки пожеж.сігналізації

5,0

12,6

18,9

35,9

425,9/27,3

382,5/27,5

702,1/30,
5

308,9/35,0

Всього:

4. Розвиток та збереження культурної спадщини міста
Інвентаризація пам’ятників та
пам’ятних знаків міста

2013-2016
рр.

Упорядкування пам’ятних місць,
приведення в належний стан та
проведення поточних ремонтних робіт
пам’ятників історії в порядку
визначеному законодавством.

Паспортизація об’єктів культурної
спадщини

Управління
культури і
туризму
Управління
культури і
туризму,
підприємства
та організації
міста

Інші джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Інші джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Управління
культури і
туризму

Інші джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

Інші
джерела

2,0

2,0

3,0

3,0

2,0

2,0

3,0

3,0

Упорядкування об’єктів
культурної спадщини

5. Висвітлення заходів програми в ЗМІ
Розміщення інформації про діяльність
закладів культури та культурномасових заходах.

2013-2016
рр.

Управління
культури і
туризму,
заклади
культури

Міський бюджет
в межах
затвердженого

Всього:

Інформування
громади

територіальної

6. Загальноміські заходи
1. Організація міських культурномасових заходів, присвячених
знаменним та пам’ятним датам,
фестивалям, конкурсам, тощо:

2013-2016 рр

Управління
культури і
туризму.

Міс.бюд.,в межах
затвердж.бюд.

40,0

40,0

40,0

45,0

Інші джерела

76,0

76,0

87,0

87,0

40,0/76,0

40,0/76,0

40,0/87,0

45,0/87,0

763,2/
151,2

1190,0/
151,7

1024,9 518,0/
/168,7 176,2

Всього:

3496,1/647,8

Всього на
виконання
програми:
Секретар міської ради

Проведення на сучасному рівні
культурно-масових та мистецьких
заходів

О. Хоменко

