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Програма  духовного розвитку 

м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік 

 

Паспорт Програми 

 

 Ініціатор розроблення програми Відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків міської ради 

 Розробник програми Відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків міської ради 

 Відповідальний виконавець програми Відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків міської ради 

 Учасники програми Відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків міської ради; фінансовий відділ, 

релігійні установи міста та с. Вигівки 

 Термін реалізації програми 2018 рік 

 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет 

 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми,  

Всього 

 

 

в межах кошторисних призначень 

 У тому числі кошти обласного бюджету - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Програма  духовного розвитку  

м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік 

 

1. Загальні положення 

 

Нормативно-правовою базою Програми  є  Конституція України, Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про відкритість використання 

публічних коштів», «Про свободу совісті та релігійні організації»,«Про охорону культурної 

спадщини». 

Програма визначає стратегію розвитку духовної галузі на 2018 рік.  

 

2. Мета Програми 

 

Метою  даної  Програми є підвищення ефективності діяльності  релігійних установ  

міста та с. Вигівка, оновлення матеріально-технічної бази, збереження та популяризація 

об’єктів нематеріальної та історико-культурної спадщини. Забезпечення творчого,  

інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді. 

 

3. Основними  завданнями Програми  

- збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення  духовного 

розвитку, творчого потенціалу та культурного простору міста; 

- проведення ремонтно-реставраційних робіт, озеленення території, 

модернізація та технічне переоснащення; 

- забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення 

умов для активної участі громадян міста  та с. Вигівка у духовній творчості; 

- створення сприятливих умов для залучення дітей до навчання в релігійних 

установах міста та с. Вигівка; 

- охорона та збереження  об’єктів культурної спадщини релігійного напрямку. 

 

4. Очікувані результати  

Участь  релігійних установ  в культурному житті міста та с. Вигівка. 

Створення сучасної матеріально-технічної бази релігійний установ міста та с. Вигівка, 

розширення їх функцій, збільшення відвідуваності, вільний доступ  жителів  міста до  

інформаційних ресурсів. 

Збереження, відродження   та  подальший   розвиток  народних традицій, кращих 



зразків нематеріальної культури. 

Активізація співпраці з боку установ духовності міста та с. Вигівка  і місцевих органів 

влади,  дотримання принципу рівності усіх релігій перед законом, незалежно від кількості їх 

послідовників та тривалості існування. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми (перелік заходів додається) передбачає залучення бюджетних 

коштів в межах видатків, виділених міським бюджетом  в межах кошторисних призначень. 

Програма може включати кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших 

юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. 

 

6. Організація і  контроль за виконанням  Програми 

 Координація та контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий орган 

міської ради та комісію з питань гуманітарної політики за поданням звітності релігійних 

установ міста та с. Вигівка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


