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1. Загальні положення
Міська Програма розвитку культури, туризму, збереження та охорони
культурної спадщини на 2018-2020 роки (далі Програма) визначає стратегію
та
організаційну
основу
створення
фінансово-господарських,
адміністративно-управлінських умов для збереження і всебічного розвитку
культури, мистецької освіти, бібліотечно-інформаційного простору, туризму,
збереження та охорони культурної спадщини; проведення культурномистецьких масових заходів; відзначення кращих представників трудових
колективів установ, організацій, підприємств, закладів; зміцнення
матеріально-технічної бази закладів культури та закладів спеціалізованої
мистецької освіти на території Оріхівської об’єднаної територіальної
громади.
Програма підготовлена відповідно до Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про туризм», «Про охорону
культурної спадщини», «Про охорону археологічної культурної спадщини»,
«Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу»,
«Про позашкільну освіту» з метою створення економічних і організаційних
умов для розвитку культури, спеціалізованої мистецької освіти, туризму,
збереження та охорони культурної спадщини, запровадження новітніх
технологій у сфері культури, туризму, мистецької освіти, бібліотечної та
музейної справи, збереження та охорони культурної спадщини на території
Оріхівської об’єднаної територіальної громади.
2. Мета і завдання Програми, очікувані
наслідки виконання Програми
Головною метою Програми є економічне, правове та організаційне
забезпечення стратегічних цілей в галузі культури, туризму, охорони
культурної спадщини, посилення підтримки розвитку культури, туризму та
охорони культурної спадщини, створення сприятливих умов для розвитку
культурних і творчих ініціатив, спеціалізованої мистецької освіти,
збереження та охорони культурної спадщини на території Оріхівської
об’єднаної територіальної громади.
Основними завданнями Програми є:
забезпечення
доступності
населення
Оріхівської
об’єднаної
територіальної громади до культурних послуг;
сприяння розвитку культури, туризму та спеціалізованої мистецької
освіти;
надання цільової підтримки закладам культури та закладам
спеціалізованої мистецької освіти, створення та популяризація творчих
проектів;
створення умов для реалізації творчих здібностей обдарованих дітей та
молоді;
сприяння розвитку самодіяльного народного мистецтва, впровадження
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та пошук сучасних форм проведення культурно - мистецьких заходів;
збереження та охорона культурної спадщини як складової
національного культурного надбання, збереження культурних цінностей у
краєзнавчому музеї та бібліотеках Оріхівської об’єднаної територіальної
громади;
розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання
традиційних та інноваційних ресурсів бібліотек на Оріхівської об’єднаної
територіальної громади;
зміцнення та збереження матеріально-технічної бази закладів культури
та закладів спеціалізованої мистецької освіти.
3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання
Різноманіття явища, що характеризують галузь культури, туризму та
охорони культурної спадщини не дозволяють розв’язувати поставлені
проблеми без широкої взаємодії Оріхівської міської ради, виконавчого
комітету міської ради, інших органів місцевого самоврядування на території
Оріхівської об’єднаної територіальної громади, громадських об’єднань. Саме
застосування програмних методів діяльності, цільового планування,
дозволить з’єднати різні джерела фінансування, не заборонених чинним
законодавством України.
Незважаючи на економічні умови, на території Оріхівської об’єднаної
територіальної громади збережено мережу закладів культури та закладів
спеціалізованої мистецької освіти, аматорські «народні» та «зразкові»
самодіяльні колективи, планується активізація роботи щодо розвитку
туризму, збереження та охорони культурної спадщини.
Однак існує багато проблем у вищезазначених сферах, адже
матеріально - технічна база більшості закладів культури, що знаходяться на
території Оріхівської об’єднаної територіальної громади знаходиться в
незадовільному стані, переважна їх більшість не опалюється та потребує
капітального ремонту.
Становлення бібліотек у сучасному суспільстві як інформаційних
центрів неможливе без розв’язання проблем поповнення фондів новими
надходженнями, організації централізованої передплати періодичних видань
згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій,
вирішення питання вдосконалення матеріально - технічної бази.
Проблемним питанням залишається реекспозиція Оріхівського
краєзнавчого музею, завершення ремонту приміщення, встановлення
відеокамер спостереження.
Для реалізації делегованих повноважень у галузі культури, туризму та
охорони культурної спадщини є необхідність придбання сучасних
транспортних засобів для перевезенням апаратури та учасників художньої
самодіяльності під час проведення виїзних концертів; централізованого
господарського обслуговування закладів культури, виїздів з метою перевірки
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та надання методичної допомоги сільським клубним закладам; підвозу книг
для бібліотек; обстеження сучасного стану пам’яток історії та археології, що
знаходяться на території Оріхівської об’єднаної територіальної громади.
Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної
підтримки з боку Оріхівської міської ради, виділення коштів на проведення
визначних для громади культурно - мистецьких заходів, поліпшення
матеріально-технічної бази закладів культури та закладів спеціалізованої
мистецької освіти.
Програмою розвитку культури, туризму, збереження та охорони
культурної спадщини на 2018 - 2020 роки передбачено здійснення основних
заходів, спрямованих на вирішення першочергових завдань щодо зміцнення
та збереження наявної матеріально-технічної бази закладів культури та
закладів спеціалізованої мистецької освіти, проведення необхідних
ремонтних робіт, запровадження ефективної моделі фінансування потреб
галузі культури, туризму та охорони культурної спадщини, впровадження
ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності,
забезпечення умов ефективної роботи аматорських та народних колективів,
модернізація краєзнавчого музею та централізованої бібліотечної системи.
4. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Виконання Програми покладається на відділ культури, туризму та
охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради
Запорізької області.
Контроль за виконанням Програми здійснює відповідна постійна
комісія Оріхівської міської ради з питань освіти, охорони здоров’я,
фізичного виховання, культури та соціальної політики.
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
виконавчого комітету Оріхівської міської ради щороку, до 20 січня
наступного року, інформує постійну комісію Оріхівської міської ради з
питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та
соціальної політики про хід реалізації Програми.
5. Строки та етапи виконання Програми
Початок дії Програми: 2018 рік, закінчення: 2020 рік.
Етапи виконання: 2018, 2019, 2020 роки.
6. Фінансування та організаційні заходи Програми
Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших
джерел, не заборонених законодавством України.
Під час формування проекту місцевого бюджету Оріхівська міська рада
передбачає асигнування на реалізацію Програми, виходячи із фінансових
можливостей бюджету на відповідний бюджетний рік.
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Обсяг фінансування Програми може уточнюватися в процесі складання
проекту місцевого бюджету на відповідний рік.
Загальна розрахункова вартість Програми на 2018 - 2020 роки
становить 4370,00 тис. грн. (додаток 1).
Перелік заходів та орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2018 2020 роки наведені у додатку 2.
7. Очікувані результати Програми
У ході реалізації Програми передбачається досягнення таких
результатів:
- створення економічних та організаційних умов для подальшого
збереження і розвитку культурно - мистецької сфери, туризму, збереження та
охорони культурної спадщини на території Оріхівської об’єднаної
територіальної громади;
- забезпечення фінансування проведення
культурно-мистецьких
заходів та свят на території Оріхівської об’єднаної територіальної громади;
- відзначення та нагородження кращих працівників галузі культури,
інших закладів, організацій, підприємств, установ з нагоди державних та
професійних свят;
- подальший гармонійний розвиток культури на території Оріхівської
об’єднаної територіальної громади;
- забезпечення фінансування участі кращих колективів художньої
самодіяльності та окремих виконавців в обласних, Всеукраїнських
культурно-мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, оглядах;
- забезпечення повноцінного функціонування закладів спеціалізованої
мистецької освіти;
- втілення нових мистецьких проектів та підтримка самодіяльних
народних майстрів та учасників художньої самодіяльності;
- створення умов для забезпечення права громадян на доступ до
інформації та культурних цінностей на основі стабільного фінансування
формування документальних ресурсів централізованої бібліотечної системи;
- створення належних умов щодо збереження музейного фонду для
майбутніх поколінь;
- створення умов для розвитку туристичної діяльності на території
Оріхівської об’єднаної територіальної громади;
- проведення заходів щодо обстеження та інвентаризації об’єктів
культурної спадщини на території Оріхівської об’єднаної територіальної
громади, їх паспортизацію та виготовлення облікової документації.
Секретар міської ради

А.М. Лепетченко

Характеристика Програми
1. Назва: Міська Програма розвитку культури, туризму та охорони
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культурної спадщини на 2018 - 2020 роки.
2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закони
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про
туризм», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної
культурної спадщини», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї
та музейну справу», «Про позашкільну освіту».
3. Ініціатор-головний замовник: Оріхівська міська рада.
4. Розробник: Секретар міської ради.
5. Мета: економічне, правове та організаційне забезпечення
стратегічних цілей, посилення підтримки розвитку культури, туризму,
збереження та охорони культурної спадщини на території Оріхівської
об’єднаної територіальної громади, підвищення їх ролі в побудові
демократичного громадянського суспільства, створення сприятливих умов
для розвитку культурних і творчих ініціатив, здійснення основних заходів,
спрямованих на вирішення першочергових завдань щодо зміцнення та
збереження наявної матеріально - технічної бази закладів культури та
закладів спеціалізованої мистецької освіти, проведення необхідних
ремонтних робіт, запровадження ефективної моделі фінансування потреб
галузі культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини,
впровадження ефективних форм, методів і засобів культурно - мистецької
діяльності, забезпечення умов ефективної роботи аматорських, народних та
зразкових колективів художньої самодіяльності, модернізація культурної
спадщини.
6. Початок: 2018 рік
Закінчення: 2020 рік
7. Етапи виконання: щорічно 2018, 2019, 2020
8. Загальні обсяги фінансування, в т.ч. видатки місцевого бюджету:
4370,00 тис. три.
9.Очікувані результати виконання:
- створення економічних та організаційних умов для подальшого
збереження і розвитку культурно - мистецької сфери, туризму, збереження та
охорони культурної спадщини на території Оріхівської об’єднаної
територіальної громади;
- забезпечення фінансування проведення культурно-мистецьких
заходів та свят на території Оріхівської об’єднаної територіальної громади;
- відзначення та нагородження кращих працівників галузі культури,
інших закладів, організацій, підприємств, установ з нагоди державних та
професійних свят;
- подальший гармонійний розвиток культури на території Оріхівської
об’єднаної територіальної громади;
- забезпечення фінансування участі кращих колективів художньої
самодіяльності та окремих виконавців в обласних, Всеукраїнських
культурно-мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, оглядах;
- забезпечення повноцінного функціонування закладів спеціалізованої
мистецької освіти;
- втілення нових мистецьких проектів та підтримка самодіяльних
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народних майстрів та учасників художньої самодіяльності;
- створення умов для забезпечення права громадян на доступ до
інформації та культурних цінностей на основі стабільного фінансування
формування документальних ресурсів централізованої бібліотечної системи;
- створення належних умов щодо збереження музейного фонду для
майбутніх поколінь;
- створення умов для розвитку туристичної діяльності на території
Оріхівської об’єднаної територіальної громади;
- проведення заходів щодо обстеження та інвентаризації об’єктів
культурної спадщини на території Оріхівської об’єднаної територіальної
громади, їх паспортизацію та виготовлення облікової документації.

10. Контроль за виконанням:
Постійна комісія Оріхівської міської ради з питань освіти, охорони
здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики
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Додаток 1
до міської Програми розвитку культури,
туризму, збереження та охорони культурної
спадщини на 2018 - 2020 роки

Загальна розрахункова вартість
міської Програми розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини
на 2018 - 2020 роки

Місцевий бюджет

Секретар міської ради

Обсяг фінансування,
всього (тис. грн.)
4370,00

За роками виконання
2018
2019
2020
1149,00
1564,00
1657,00

А.М. Лепетченко

Додаток 2
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до міської Програми розвитку культури,
туризму, збереження та охорони
культурної спадщини на 2018 - 2020 роки
Перелік заходів та орієнтовний обсяг фінансування
міської Програми розвитку культури, туризму, збереження та охорони культурної спадщини
на 2018 - 2020 роки
Найменування заходів
Термін
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
№
з\п
виконання
Загальний
За роками виконання
обсяг
2018
2019
2020
1 Забезпечення
повноцінного 2018 -2020
2770,00
650,00
1020,00
1100,00
функціонування
структурних
підрозділів
відділу
культури,
туризму та охорони культурної
спадщини Оріхівської міської ради
та
підпорядкованих
закладів
культури
і
закладів
спеціалізованої мистецької освіти
1.1 Проведення капітальних та поточних 2018-2020
900,00
280,00
300,00
320,00
ремонтів закладів культури та
закладів спеціалізованої мистецької
освіти,
виготовлення
проектної
кошторисної документації; ремонт
мереж електропостачання
1.2 Придбання та пошиття сценічних 2018-2020
240,00
80,00
80,00
80,00
костюмів для творчих колективів,
одягу сцени (завіси, лаштунки),
меблів
1 3 Придбання транспортних засобів:
2018-2020
750,00
350,00
400,00
.

.
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2020
131 Придбання
грузопасажирської
ГАЗелі для перевезення мобільних
концертних
груп,
пересувних
виставок, музичної апаратури та
світлового обладнання, здійснення
централізованого
господарського
обслуговування закладів культури
2019
132 Придбання легкового автомобілю
для
перевезення
літератури,
звукопідсилюючої
апаратури,
здійснення виїздів для обстеження
територій історико - культурного
призначення, інспектування закладів
культури, надання практичної та
методичної допомоги
14 Встановлення альтернативного виду 2018-2020
опалення
закладів
культури,
виготовлення проектної кошторисної
документації, придбання котлів,
ремонт існуючих систем опалення в
закладах культури
15 Ремонт та придбання оргтехніки, 2018-2020
придбання
програмного
забезпечення, в т.ч. для ведення
бухгалтерського обліку
16 Придбання
мультимедійних 2018-2020
комплексів
17 Заходи
з
енергозбереження 2018-2020
(придбання
та
встановлення

400,00

400,00

350,00

350,00

360.00

120,00

120,00

120,00

130.00

40.00

40.00

50.00

270.00

90.00

90.00

90.00

120.00

40.00

40.00

40.00
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2
2.1

2.2

2.3

2.4

металопластикових вікон та дверей,
енергозберігаючих ламп для закладів
культури)
Забезпечення клубної, культурнодозвіллєвої діяльності
Проведення культурно-мистецьких
масових заходів, фестивалів, оглядів,
конкурсів,
пов’язаних
із
відзначенням державних та місцевих
свят, ювілейних дат тощо.
Виїзні обмінні концерти, фестивалі,
обрядові
заходи
на
території
Оріхівської територіальної громади
Участь кращих творчих колективів
та окремих виконавців, майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва
Оріхівської територіальної громади
в обласних та Всеукраїнських
оглядах, фестивалях, конкурсах,
виставках тощо
Відзначення
та
нагородження
працівників
культури,
аматорів
народного
мистецтва,
майстрів
мистецтв, кращих представників
установ,
закладів,
організацій,
підприємств,
інших
мешканців
Оріхівської територіальної громади
з нагоди державних, професійних,
календарних та ювілейних дат за

2018-2020

678,00

215,00

226,00

237,00

2018-2020

390,00

120,00

130,00

140,00

2018-2020

36,00

12,00

12,00

12,00

2018-2020

45,00

15,00

15,00

15,00

2018-2020

27,00

8,00

9,00

10,00
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вагомі внески в розвиток громади,
перемоги в різних номінаціях у
конкурсах, оглядах, фестивалях,
тощо
2.5. Ремонт та придбання музичних
інструментів,
музичного
звукопідсилюючого та світлового
обладнання
З
Розвиток туристичної діяльності
та музейної справи
3 1 Розробка
та
апробація
нових
туристичних маршрутів, здійснення
екскурсійної
діяльності
туристичними маршрутами
32
Заходи
з
енергозбереження,
установка відеокамер спостереження
3.3 Створення та відкриття нової
експозиційної зали «Заселення краю»
3.4
Виготовлення друкованої продукції,
буклетів, інформаційних довідників
тощо
3.5
Завершення реекспозиції музею,
придбання відповідного музейного
обладнання, експозиційних вітрин,
меблів
4.
Удосконалення
бібліотечно
інформаційного
обслуговування
користувачів.
4 1 Забезпечення бібліотек Оріхівської

2018-2020

180,00

60,00

60,00

60,00

2018-2020

201,00

65,00

67,00

69,00

2018-2020

18,00

6,00

6,00

6,00

2018-2020

30,00

10,00

10,00

10,00

2018-2020

66,00

20,00

22,00

24,00

2018-2020

12,00

4,00

4,00

4,00

2018-2020

75,00

25,00

25,00

25,00

2018-2020

345,00

115,00

115,00

115,00

2018-2020

105,00

35,00

35,00

35,00
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4.2

4.3

5
5.1

5.2

6

територіальної громади книжковою
продукцією
за
пріоритетними
напрямками
соціально
економічного
та
культурного
розвитку громади
Забезпечення
бібліотек
періодичними виданнями різного
профілю
Придбання та встановлення в
бібліотеках громади комп’ютерного
обладнання, підключення його до
мережі
Інтернет
з
метою
забезпечення доступу користувачів
до інформаційних ресурсів
Розвиток
спеціалізованої
мистецької освіти
Ремонт та придбання музичних
інструментів,
електронних
синтезаторів, інтерактивної нотної
дошки, пюпітрів, пультів для ніг,
тощо.
Придбання
нотних
видань,
комплектів навчальної літератури,
аудіо- та відеоносіїв, стендів для
наочних посібників, метрономів
Забезпечення організаційних умов
і
соціальних
гарантій
для
виконання працівниками закладів
культури
своїх
професійних

2018-2020

60,00

20,00

20,00

20,00

2018-2020

180,00

60,00

60,00

60,00

2018-2020

120,00

37,00

40,00

43,00

2018-2020

96,00

30,00

32,00

34,00

2018-2020

24,00

7,00

8,00

9,00

2018-2020

18,00

6,00

6,00

6,00
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6.1

7

7.1

7.2

7.3

обов’язків
Проведення методичних семінарів,
нарад, конференцій, круглих столів,
занять ніколи практичного навчання
у сфері культури, туризму та
охорони
культурної
спадщини,
впровадження інноваційних форм та
методів роботи
Здійснення
заходів
щодо
збереження та охорони культурної
спадщини,
увічнення
подій,
пов’язаних з визначними та
ювілейними датами
Проведення
обстеження
та
інвентаризації
пам’яток
історії,
культури,
містобудування
та
археології на території Оріхівської
територіальної громади
Виготовлення
облікової
документації,
замовлення
проведення
паспортизації
та
грошової оцінки на пам’ятки історії,
культури,
містобудування
та
археології на території Оріхівської
територіальної громади
Замовлення, розроблення проектів
землеустрою
або
технічної
документації щодо встановлення
меж територій земель історико-

2018 - 2020

18,00

6,00

6,00

6,00

2018 - 2020

238,00

61,00

90,00

87,00

2018-2020

18,00

5,00

6,00

7,00

2018-2020

12,00

4,00

4,00

4,00

2018-2020

90,00

30,00

30,00

30,00

14

7.4

75

7.6

культурного
призначення
та
охоронних зон в натурі
Визначення балансової належності 2018 2020
пам’яток культурної спадщини та
укладання охоронних договорів
Замовлення,
виготовлення
та 2018 2020
встановлення охоронних знаків на
пам’ятках культурної спадщини
Виготовлення проектно-кошторисної 2018 2020
документації на виготовлення та
встановлення пам’яток місцевого
значення; придбання та встановлення
пам’ятних знаків,
меморіальних
дошок з метою увічнення подій,
пов’язаних
з
визначними
та
ювілейними датами на території
Оріхівської територіальної громади

Секретар міської ради

9,00

3,00

3,00

3,00

21,00

7,00

7,00

7,00

88,00

12,00

40,00

36,00

А.М. Лепетченко

