
                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від   23 вересня  2016 року                                                                            № 08/17 - 16 

м. Бурштин 

Про роботу відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків  

Бурштинської міської ради 

за 2015-2016 рік 

 

 

           Розглянувши інформацію начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

Ю. Степась  про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків за 2015-2016 рік, 

керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада  

 

                                                               вирішила: 
 

1. Інформацію про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків                   

за 2015-2016 рік взяти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради 

з питань гуманітарної політики І. Мазур та заступника міського голови Н. Кицелу. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                         Роксолана Джура 

 

 



 

 

Довідка 

Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

Бурштинської міської ради 

за 2015-2016 рік 

Вступ 

Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків з 22 грудня 2014 року діє згідно Положення 

про відділ, де чітко вказано усі функції та посадові обов’язки штатних 

працівників.Відповідно до положення про відділ культури, туризму  і зовнішніх зв’язків 

основними завданнями є: 

 Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для  відродження і 

розвитку культури української нації та культурної самобутності національних 

меншин, які проживають в м. Бурштин; 

 Проведення фестивалів, конкурсів, свят, оглядів народної творчості. Виставок творів 

зображувального та декоративно-ужиткового мистецтва; 

 Розроблення проектів рішень міської ради, виконкому, міського голови, стратегічних 

напрямів та цільових комплексних програм розвитку культури, подання пропозицій 

міській раді, її виконавчому комітету до проектів міського бюджету. Програм 

соціально-економічного розвитку м. Бурштин з питань, що входять до компетенції 

відділу, тощо. 

Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків у 2015-2016 році була спрямована 

на збереження та удосконалення діючої мережі закладів культури і мистецтва, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, задоволення культурних та духовних потреб населення,  

подальший розвиток аматорського мистецтва, бібліотечної справи, підтримку талановитої 

молоді, зміцнення та розширення культурно-мистецьких зв’язків, поліпшення  якості 

культурно-освітніх послуг відповідно до Указів Президента України, Постанов КМУ та ВР 

України, наказів Міністерства культури України, управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації, а також розпоряджень міського голови, якістосуються 

діяльності відділу. 

 

Основні напрямки роботи 

1. забезпечення належних умов діяльності для всіх закладів культури міста та с. Вигівка,  

а саме будинок  культури ім. Т.Г. Шевченка, міська дитяча музична школа, клуб та 

бібліотека с. Вигівка,   міська бібліотека для дітей, міська бібліотека для дорослих, де 

загалом працює 92працівники.Зокрема міською радою 22 квітня 2016 року було 

прийняте рішення «Про внесення змін в п. 1.5. розділу І Положення про відділ 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради – Загальні 

положення»,відповідно до якого бібліотечні установи міста були перейменовані; 

 

2. надання культурних послуг жителям міста  в частині задоволення духовних та 

естетичних потреб; 

3.  забезпечення належних умов праці та оплати праці для працівників культури та 

розвитку аматорського мистецтва, бібліотечної справи. 

 

Реалізація цих завдань здійснювалась через: 

 



- відповідне фінансування мережі закладів; 

- удосконалення законодавчої бази культурної сфери (новий Закон  України "Про 

культуру" та інші закони і підзаконні акти; 

- підтримку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

- наполегливу, системну і відповідальну працю та сумлінне виконання  посадових 

обов’язків управлінського персоналу, централізованої бухгалтерії  відділу та 

працівників  мережі закладів культури. 

Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків у 2016 році здійснюється  у 

напрямку реалізації “Програми розвитку туризму міста Бурштин на 2016-2018 роки”, яка дає 

змогу створити якісний продукт, здатний максимально задовольнити потреби населення. 

Забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери, ефективно сприяє туристичному 

обміну та збільшенню потоку туристів, виготовлення високоякісної рекламної продукції, 

покращення умов відпочинку та оздоровлення населення, що в свою чергу призведе до 

можливості отримання додаткових фінансових ресурсів у місцевий бюджет.Ведеться робота 

по упорядкуванню списків пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста. 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансування закладів культури міста та с. Вигівкау2015 та 2016 році  

  

Затверджено,  

у 2015 р. 

( тис. грн.) 

 

Використано, 

у 2015 р. 

(тис. грн.) 

 

Затвердженоіз 

змінами 

на 2016 р. 

( тис. грн.) 

 

 

 

Використано, 

за останні  

7 місяців  

у 2016 р. 

( тис. грн.) 

 

 

 

 

Загальний фонд 4231,6 4231,6 4317,1 2534,3 

в т. ч. з/п 3898,6 3898,6 3819,4 2365,5 

в т. ч. 

відзначення 

святкових 

і пам’ятних дат 

112,3 112,3 174,4 69,2 

Спеціальний фонд 187,1 187,1 195,0 48,4 

в. т. ч.з/п 175,5 175,5 195,0 42,7 

Бюджет розвитку 285,0 285,0 10,0 10,00 

Разом: 4703,7 4703,7 4522,1 2592,7 

На утримання закладів культури міста та с. Вигівка у 2015-2016 році затверджено 

бюджетні асигнування  у розмірі 8548,7 тис. грн., фактично профінансовано- 6765,9тис. грн., 

в тому числі на заробітну плату затверджено- 7718,0тис. грн., профінансовано- 6264,1тис. 

грн. По спеціальному фонду, затверджено-382,1 тис. грн., профінансовано – 235,5 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 



Кошти загального фонду 

 

Назва закладів, 

установ 

 

Затверджено 

у 2015 р., 

( тис. грн.) 

Профінансовано 

у 2015 р., 

( тис. грн.) 

 

 

Затверджено 

із змінами 

на 2016 р., 

( тис. грн.) 

 

 

 

 

Профінансовано 

за останні 

7 місяців 

у 2016 р., 

(тис.грн.) 

 

Бібліотеки 

 

 

в тому чисті з/п 

446,9 

 

446,9 

446,9 

 

446,9 

463,5 

 

413,0 

254,8 

 

247,3 

ДМШ 

 

в тому чисті з/п 

2699,2 

 

2613,2 

2699,2 

 

2613,2 

2783,8 

 

2671,8 

1742,5 

 

1697,3 

Клубні 

установи 

 

в тому числі з/п 

713,5 

 

596,0 

713,5 

 

596,0 

748,0 

 

617,0 

393,5 

 

358,5 

Органи 

місцевого 

самоврядування 

 

в тому числі з/п 

150,9 

 

 

150,9 

150,9 

 

 

150,9 

203,0 

 

 

196,0 

96,7 

 

 

91,1 

Централізована 

бухгалтерія 

 

в тому числі з/п 

108,8 

 

91,5 

108,8 

 

91,5 

127,4 

 

117,6 

77,0 

 

69,9 

Заходи 112,3 112,3 174,4 69,2 

Туризм 0 0 20,0 0,0 

 

 

Заробітна плата працівникам закладів культури протягом 2015-2016 року 

виплачувалась своєчасно відповідно встановлених умов оплати праці. 

 

Кошти спеціального фонду 

Назва закладів, 

установ 

Затверджено 

у 2015 р., 

( тис. грн.) 

Профінансовано 

у 2015 р., 

( тис. грн.) 

Затверджено 

у 2016 р., 

( тис. грн.) 

Профінансовано 

за останні  

7 місяців  

у 2016р., 

(тис.грн.) 

Бібліотеки 

 

 

в тому числі з/п 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 



ДМШ 

 

в тому числі з/п 

179,8 

 

175,5 

179,8 

 

175,5 

195,0 

 

195,0 

48,4 

 

42,7 

 

 

Клубні 

установи 

 

в тому числі з/п 

285,0 

 

 

- 

285,0 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Органи 

місцевого 

самоврядування 

 

в тому числі з/п 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

Централізована 

Бухгалтерія 

 

в тому числі з/п 

- 

 

 

- 

              - 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

Матеріально-технічна база 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури міста та с. Вигівка відбувається 

за рахунок міського бюджету, спец коштів, які використовуються для проведення 

капітальнихта поточних ремонтів закладів культури та технічного придбання.   

Для прикладу, у 2015 році загальна сума коштів, використаних на проведення 

капітального ремонтубудинку культури ім. Т. Г. Шевченка становила  234,3 тис. грн. , за 

допомогою співфінансування проекту “Місто своїми руками” у розмірі 30 тис. грн. було 

придбано музичну апаратуру  в будинок культури ім. Т. Шевченка на суму  34,8 тис. грн. 

Упродовжостанніх місяців 2016 року кошти, в сумі 48,3 тис. грн. були спрямовані на 

виготовлення печаток, штампів, закупівлю вивісок, жалюзів, матеріального обладнання  

ДМШ,  музичного обладнання для муніципального духового оркестру, заміну вікон клубу с. 

Вигівка та ін. технічне оснащення. 

З них: 

- бюджетні кошти – 42,6 тис.грн. 

- спец кошти – 5,7 тис.грн.  

 

Кадрове забезпечення 
Спискова чисельність штатних працівників облікового складу становить 97 чол.З них 

у бібліотечній сфері – 11, в клубних установах – 35 , ц/бухгалтерія – 2, ДМШ – 46, 

обслуговуючий персонал – 3 чол. 

Відповідно до планів роботи працівники відділу проходять навчання з підвищення 

рівня кваліфікації керівників і спеціалістів закладів культури і мистецтв в Навчально-

методичному центрі культури і туризму Прикарпаття в м. Івано-Франківськ, що безсумнівно 

сприяє їх професійному зростанню та покращенню роботи. 

Штатна чисельність працівників закладів культури міста та с. Вигівка приведена у 

відповідність з визначеним фондом оплати праці та не допускається її збільшення.  

Проведення культурно-мистецьких заходів  

Заклади культури клубного типу, відповідно до покладених на них завдань, впродовж 

2015- 2016 року створювали умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, 

хореографічного мистецтв, народної творчості, змістовного культурного дозвілля населення, 

проводили свята, конкурси, концерти, дитячі ранки, тематичні вечори, звіти – концерти 

колективів художньої самодіяльності перед населенням. Так для прикладу, у листопаді 

місяці 2015 року відбувся  творчий звіт  аматорського колективу «Кредо» . 



При клубних установах працює 6 колективів художньої самодіяльності, з них 3 носять 

почесне звання "народний аматорський". Ценародний хор “Дністрове Перевесло”,   народний 

аматорський оркестр народної музики“Кредо”,оркестр народних інструментів,чоловічий та 

жіночий вокальні ансамблі, муніципальний духовий оркестр. При будинку культури ім. Т.Г. 

Шевченка успішно діють хореографічний, зображувальний, вокальний та гурток 

декоративно-прикладного мистецтва, учасниками яких є 95 дітей різних вікових категорій. 

Всього закладами культури клубного типу за 2015-2016 рікбуло проведено 118 

культурно-масових заходів(присутніх 13 726 глядачів), з  них для дітей та підлітків – 48 

заходів  (присутніх  4 763 глядачі). 

Робота закладів проводиться в тісній співпраці із громадськими організаціями міста, 

релігійними конфесіями, установами освіти, спорту, центром соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Довір’я”, ПК 

“Прометей”ДТЕК Бу ТЕС,з містами партнерами м. Львів та м. Івано-Франківськ. 

Працівники закладів культури клубного типу беруть активну участь в організації та 

проведенні загальноміських, загальнодержавних свят, ініціюють та впроваджують в життя 

цікаві мистецькі заходи. 

Протягом звітного періоду було проведено ряд культурно-мистецьких заходів, таких 

як: віче пам’яті героям Небесної Сотні, урочистий захід, присвячений 150-тій річниці від Дня 

народження А. Шептицького за участю академічної капели “Трембіта” м. Львів, вечір-

реквієм до Дня Чорнобильської трагедії на АЕС , урочисте віче, присвячене Дню Перемоги 

над нацизмом у Європі та завершення Другої Світової війни,  цикл заходів у рамках 

відзначення в місті 19-ї та 20-ї річниці Конституції України та Дня Молоді, Дня Державного 

прапора України, Дня незалежності України, Дня міста, відзначення Дня Українського 

Козацтва, Покрови Пресвятої  Богородиці, Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій в Україні, тощо. 

Вже стало доброю традицією проводити у січні заходи на відзначення новорічно-

різдвяних свят - Різдва Христового, свята Меланки, Розколяди, ряд заходів до відзначення 

Дня Соборності України. У березні місяці відбулись тематичні заходи, присвячені 201-ій та 

202-ій річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка. 

Не можна залишити поза увагою участь мистецьких колективів закладів культури 

клубного типу у обласних та Всеукраїнських фестивалях і конкурсах: 

- участь аматорського народного оркестру «Кредо» в багатожанровому фестивалі 

"Самоцвіти" Етно-фолькм. Львів, 

- участь народного хору “Дністрове Перевесло” та оркестру народних інструментів 

в обласному фестивалі  “Кобзареві струни”(місце проведення: м. Івано-

Франківськ) та творчому  звіті  Галицького району (місце проведення: Івано-

Франківськаобласнафілармонія,  обласному фестивалі “Пісні Опілля” (місце 

проведення: м. Рогатин). 

 

 

Про роботу бібліотечних закладів 

 

Одним з пріоритетних напрямів роботи бібліотек є підвищення ролі бібліотеки у 

нових освітніх процесах, інформаційному забезпеченні культурно-освітньої та виховної 

сфери. Кожна з бібліотек пропонує широке коло бібліотечно-бібліографічних послуг, 

інтелектуально-пізнавальне дозвілля у клубах, гуртках, літературно-художніх об'єднаннях. 

Обслуговування міста книгою і інформацією здійснює 3 бібліотеки- міська бібліотека 

для дорослих,  міська бібліотека для дітей,  Вигівська сільська бібліотека. 

Бібліотеки  протягом 2015-2016 року обслужили 4,822 користувачів,відвідування 

становить 30,125, книговидача – 82,042. Працівниками бібліотек проведено 



211масовихзаходів, більшість з яких було висвітлено на офіційному сайті міської ради та 

редакцією газети “Бурштинський вісник”. 

 

Соціокультурною діяльністю бібліотек передбачено морально-патріотичне, естетичне  

виховання молоді. Значну увагу приділяють знаменним та ювілейним датам українських 

світових та краєзнавчих  письменників, їх творчості і літературної діяльності. Активно 

беруть участь щодо відзначення загально - державних та народних свят. 

 

Однак основним в роботі бібліотек було і залишається поповнення, збереження та 

розкриття бібліотечних фондів. У 2015 році комплектування бібліотечного фонду було 

здійснено шляхом поповнення книговою продукцієюІвано-Франкiвської обласної 

унiверсальної бiблiотеки iменi I. Франка на суму 13, 5 тис.  грн. 

 

Про роботу міської дитячої музичної школи (далі - ДМШ) 

 

Важливе місце в галузі культури міста займає початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад – ДМШ. Основною метою якого є задоволення потреб 

громади і держави в цілому у вихованні найбільш обдарованих дітей та залучення їх до 

професійного мистецтва. 

Сьогодні 39 викладачів міської дитячої музичної школи ведуть у чарівний світ звуків 

320 своїх вихованців, навчаючи грі  на фортепіано, баяні, акордеоні,  віолончелі, бандурі, 

духових інструментах, скрипці, гітарі та цимбалах. Відповідно до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 26.08.2015р. року № 147 “Про збільшення контингенту учнів та 

погодження розміру батьківської плати у Бурштинській дитячій музичній школі на 2015-

2016 навчальні роки” повністю звільненні від оплати за навчання: 

- діти –сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених родин; 

- діти-інваліди; 

- діти, багатодітних сімей ( троє і більше дітей віком до 23 років, що 

навчаються);особливо обдарованих учнів, які впродовж 2-х і більше років займають перші 

місця в обласних конкурсах, а також діти-лауреати Всеукраїнських конкурсів та фестивалів; 

- діти учасників військовослужбовців, задіяних в зоні АТО. 

 

 Впродовж 2015-2016 року ДМШ представила звіт творчих колективів школи, 

присвячений 25-ій річниці незалежності України, а також інші заходи, в т.ч.концерт до 

Міжнародного дня музики, класичної музики, присвячений 330-й річниці від Дня 

народження Й.С. Баха,  вечір музики до Дня матері, концерт Різдвяної музики, тощо. 

У жовні 2015 року ДМШ відзначила свій 50-ти літній ювілей з часу заснування. 

У квітні2016 року започатковано проведення міського відкритого конкурсу 

виконавців-інструменталістів “Музиченьки”. 

 

Підсумки 

 

Для забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури 

міста  вважаю за необхідне: 

 

- здійснювати системну роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладів 

культури шляхом співпраці із міською радою, управлінням культури, 

національностейта релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 

- вирішення завдань щодо забезпечення  умов ефективної роботи аматорських 

колективів, самореалізації творчих особистостей; 



- забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, пов’язаних із 

відзначенням державних та професійних свят; 

- впровадження в роботу закладів культури новітніх технологій; 

- створення сайту відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків; 

- сприяння реалізації “Програми розвитку туризму міста Бурштин на 2016-2018 

роки”; 

- збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини м. Бурштин та 

створення їх реєстраційного списку; 

- поповнення та збереження бібліотечних фондів; 

- капітальний ремонт системи опалення міської дитячої музичної школи у зв’язку з 

аварійним станом; 

- поточний ремонт даху клубу с. Вигівката будинку культури ім. Т. Г. Шевченка; 

- придбання акустичної системи в будинок культури ім. Т. Г. Шевченка; 

- капітальний ремонт фасаду та подвір’я дитячої музичної школи.  

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу  

культури, туризму і зовнішніх зв’язків       Ю. Степась 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


