
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 грудня 2020 року                                                                                      № 17/2-20 

м.Бурштин 

  

Про Програму  

розвитку галузі культури  

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

  

 

Керуючись ст..25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, 

враховуючи  пропозиції постійних депутатських комісій міської ради, міська рада  
                                                    
                                                               вирішила: 

 

       1. Затвердити  Програму розвитку  галузі культури  Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки (далі - Програма (додається). 

      2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів  бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади. 

      3. Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) при формуванні проекту місцевого       

бюджету на 2021 рік передбачити кошти на фінансування Програми. 

       4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконавця цього рішення 

покласти на головного відповідального виконавця - відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради Тетяну Зорій. 

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

гуманітарної сфери Ігоря Харіва та начальника відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради Тетяну Зорій. 

 

 

Міський голова                                                                           Василь Андрієшин   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 11.12.2020 № 17/2-20 

 

 

 

Програма розвитку 

галузі культури  Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

  

Паспорт Програми 

 

 Ініціатор розроблення програми Відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків міської ради 

 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

 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, 

структурні підрозділи відділу 
 Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет, обласний бюджет, інші 

джерела 

 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми,  

Всього 

  

 

 

 

6 228,0 тисяч гривень 

 У тому числі кошти обласного бюджету 

Інші джерела 

1 100 тисяч грнивень 

 

100,0 тисяч гривнь 

 

 

 

Програма підтримки 

галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

І. Загальні положення 
Програма розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади(далі 

-Програма) спрямована на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, 

забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, задоволення 

духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації 

національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, 

культурного обслуговування населення. 



 Основні напрямки державної політики в галузі культури визначаються Конституцією 

України, Законом України “Про культуру”, «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», « Про свободу совісті та релігій організації»,  інших 

законодавчих і нормативних актів щодо створення в місті сприятливих передумов для 

розвитку  культури. 

 Державна політика у галузі культури на рівні місцевого самоврядування здійснюється 

через заклади культури . На території Бурштинської міської територіальної громади діють:  

-будинок культури ім. Т.Г. Шевченка,   

-міська дитяча музична школа, 

- історико-етнографічний музей «Берегиня», 

- музей визвольних змагань, 

- оркестр духових інструментів,  

-клуби та будинки культури с. Вигівка, с. Бовшів, с.Демянів, с. Задністрянське, с. 

Коростовичі,с. Куропатники, с. Насташине,с. Куничі, с. Озеряни, с. Слобода, с. Старий 

Мартинів, с. Новий Мартинів, с. Різдвяни, с. Тенетники, с. Сарники, с. Діброва, с. Юнашків , 

-міська бібліотека для дітей  

- міська бібліотека для дорослих 

-сільські бібліотеки с. Вигівка, с. Демянів, с. Насташине, с. Слобода, с. Старий Мартинів, с. 

Тенетники, с. Сарники, с. Юнашків. 

 які є структурними підрозділами відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради. У закладах культури міста працює 140 працівників. Щороку 

закладами культури проводиться різнопланова культурно-мистецька та освітня робота.  

 Одним з пріоритетних завдань діяльності закладів культури та відділу культури і 

туризму став розвиток культурно-просвітницької діяльності, які сприяють розвитку та 

збереженню національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини. 

Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку культури з 

урахуванням соціально-економічних, культурних національних та інших особливостей 

територіальної громади. 

ІІ. Мета Програми 

 Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури й мистецтва у 

Бурштинській міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

 Метою Програми є реалізація територіальної громади державної політики щодо 

розвитку галузі, підвищення ефективності діяльності закладів культури, створення 

сприятливих умов для здобуття мистецької освіти, збереження нематеріальної та історико-

культурної спадщини, забезпечення культурно-дозвіллєвих та інформаційних потреб 

населення. 

 

ІІІ. Основні завдання та заходи Програми 

 Основними  завданнями Програми є : 

 1) збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку  

творчого потенціалу та культурного простору територіальної громади; 

 2) забезпечення повноцінного функціонування закладів культури та кадрового 

потенціалу; 

 3) забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення умов 

для активної участі громадян міста у народній творчості. 

 4) створення сприятливих умов для залучення дітей до навчання в музичній школі, як 

початковій ланці мистецької освіти; 

 5) підтримка культурно-мистецьких заходів та забезпечення їх якісної організації; 

 6) підтримка та подальший розвиток фестивалів, конкурсів, концертної діяльності 

творчих та аматорських колективів. 

 Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку. 

 



ІV. Очікувані результати, ефективність Програми 

 Виконання Програми дасть змогу : 

 1) підвищити культурний рівень громадян; 

 2) створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва; 

 3) розширити доступ до історико-культурних цінностей; 

 4) поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 

 5) відновити подальший розвиток фестивального руху в Бурштинській міській 

територіальній громаді, втілення нових культурно-мистецьких проектів; 

 6) сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел та 

аматорського мистецтва; 

         7) покращити концертне обслуговування населення; 

      

V. Фінансове забезпечення Програми 

 Організаційно-фінансова діяльність відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків та 

органів, що взаємодіють з ним у реалізації Програми, регулюються чинним законодавством. 

Фінансування Програми (перелік заходів додається) передбачає залучення бюджетних 

коштів в межах видатків, передбачених  бюджетом Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 

 

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми 

 Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

 Відділ співпрацює з управлінням культури, національностей та релігій  Івано-

Франківської обласної державної адміністрації,  іншими відділами Бурштинської міської 

ради,  громадськими організаціями  та  релігійними  установами різних конфесій.  Щорічно 

відділ культури  звітує  про роботу на засіданні сесії міської ради та представляє заходи і 

пропозиції щодо їх організаційного та фінансового забезпечення в наступному році. 

 

 

VII. Структура Програми. 

  

 Програма складається з семи розділів. У першому-шостому розділах визначені 

загальні положення, мета, основні завдання, підходи та головні принципи формування, 

очікувані кінцеві результати виконання, кількісні показники ефективності виконання 

Програми, система управління і контролю за здійсненням Програми, фінансове 

забезпечення. 

 



 

Перелік заходів, джерела та орієнтовані обсяги фінансування 

Програми розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади  на 2021-2023 роки. 

 

№ 

п/п 

Наймену-

вання 

закладів 

культури 

Найменування 

заходу 

Виконавець Термін виконання Орієнтований обсяг 

фінансування (тис. грн.) 

Очікува-ний 

результат 

2021р. 2022р. 2023р. Місцевий 

бюджет 

(тис.грн.) 

Інші 

дже-рела 

(тис. грн.) тис.грн. тис.грн. тис.грн. 

1. Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Підтримка 

творчих 

аматорських 

колективів 

відділу 

культури( участь 

у конкурсах, 

фестивалях), 

транспортні 

перевезення 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради 

 

60,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

65,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

70,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

195,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

- Задоволення 

культу-рних та 

духовних 

потреб 

населення, 

зміцнення та 

розширення 

культу-рно-

мистецьких 

зв’язків 

 

2. Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Сприяння 

проведення 

культурних 

заходів , 

присвяченим 

державним і 

релігійним датам 

(придбання 

квіткових 

композицій, 

рамок, 

статуеток, 

поліграфічної 

продукції) 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради 

40,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

60,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

80,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

180,0 

в межах 

бюджетних 

призначень 

- Задоволення 

культу-рних та 

духовних 

потреб 

населення, 

зміцнення та 

розшире-ння 

культу-рно-

мистецьких 

зв’язків 

 

 



3 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Оплата 

запрошеним 

творчим 

колективам та 

артистам 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради 

40,00 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

40,00 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

40,00 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

120,0 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

- Задоволе-ння 

культу-рних та 

духовних 

потреб 

населе-ння, 

зміцнення та 

розшире-ння 

культу-рно-

мистець-ких 

зв’язків 

4 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази та 

проведення 

капітальних і 

поточних 

ремонтів 

закладів 

культури 

Бурштинської 

міської 

ТГ(заміна дахів, 

вікон, дверей, 

ремонт 

приміщень, 

системи 

опалення, тощо) 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради, 

100,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

800,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

900,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

1800,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

- Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

культури. 

Створення 

належних 

умов для праці 

та творчої 

діяльності 



5 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Придбання 

муз.інструментів

, звукового, 

світлового 

обладнання, 

компютерної 

техніки, 

пошиття 

сценічних 

костюмів, 

сценічного 

обладнання, 

придбання 

столів, крісел, 

вогнегасників. 

 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради, 

150,00 

 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

150,00 

 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

150,00 

 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

450,00 

 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

- Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

культури. 

Створення 

належних 

умов для праці 

та творчої 

діяльності 

6 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

 

Розвиток 

бібліотечного 

інформаційного 

простору 

(модернізація 

бібліотек, 

оновлення 

інформаційних 

технологій, 

оцифрування 

матеріалів з 

фондів, 

мультимедійний 

продукт.) 

 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради, 

100,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

100,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

100,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

300,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

- Розвиток 

бібліотечної 

справи 



7 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Розвиток 

музейної 

діяльності 

(впровадження 

програмного 

забезпечення 

обліку фондів) 

 

 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради, 

10,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

10,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

10,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

30,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

- Збереження 

культурних 

надбань та 

розвиток 

музейної 

діяльності 

8 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Збереження 

культурної 

спадщини 

(проведення 

паспортизації 

обєктів 

культурної 

спадщини 

місцевого 

значення, 

виготовлення 

охоронних 

дощок на 

памятках 

культурної 

спадщини, 

реставрація 

памяток) 

 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради, 

100,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

 

100,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

100,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

300,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

- Збереження та 

утримання 

обєктів 

культурної 

спадщини в 

належному 

стані. 



9 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Збереження 

нематеріальної 

культурної 

спадщини 

(сприяння 

відродженню 

осередків 

традиційних 

художніх 

ремесел і 

промисел тощо) 

 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради, 

1,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

 

1,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

1,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

3,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

- Дослідження 

вивчення 

збереження 

основних 

напрямків 

народних 

промислів. 

(запис на 

цифрових 

носіях, 

розвиток 

етнотуризму) 

10 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Підтримка 

релігійних 

організацій у 

духовному 

розвитку, 

соціальному 

забезпеченню. 

(виховання 

молоді за 

християнськими 

цінностями) 

 

 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради, 

50,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

50,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

50,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

150,00 

 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

 

- Покращення 

умов для 

задоволення 

духовних 

потреб 

жителів 

теритиріальної 

громади 

11 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

 

Впорядкування 

паркової зони та 

створення 

туристичних 

атракцій на її 

території 

 

Івано-

Франківська 

ОДА, 

Бурштинська 

міська рада, 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

- 450,00 450,00 900,00 700,00 

з них 

600,00 

кошти 

обласного 

бюджету 

Збільшення 

потоку 

відвідувачів 

міста, оскільки 

паркова зона 

знаходиться 

поруч з 

трасою Н-09, 

яка об’єднує 4 



зв’язків , ГО 

«АМЕР 

Прикарпаття

», залучені 

підрядні 

організації 

та експерти. 

області. Дана 

локація стане 

чудовим 

місцем 

відпочинку 

12 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Розробка та 

імплементація 

двох 

веломаршрутів 

«До 

Криниченьки» та 

«Одне місто – 

три історії» 

 

Бурштинська 

міська рада, 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків , ГО 

АМЕР 

Прикарпаття

, місцевий 

вело-клуб 

Бостонбайк, 

залучені 

експерти та 

підрядні 

організації 

- - 200,00 200,00 200,00 

 

кошти 

обласного 

бюджету 

Проект 

пропагує 

серед туристів 

та місцевого 

населення ідеї 

збереження та 

захисту 

наявної 

природньої та 

історичної 

спадщини, 

залучає 

місцеве 

населення до 

туристичного 

бізнесу, що в 

свою чергу 

створює 

передумови 

для запуску 

нових робочих 

місць в галузі 

13 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

 

Проведення 

щорічного 

обласного  етно-

фестивалю 

Івано-

Франківська 

обласна 

рада, 

Бурштинська 

- 150,00 150,00 300,00 400,00 

з них 

300,00 

кошти 

обласного 

Реалізація 

даного 

проекту 

створить 

основи та 



«Купальський 

розмай». 

 

 

міська рада, 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків, ПК 

Прометей, 

ГО АМЕР 

Прикарпаття

, залучені 

експерти та 

підрядні 

організації 

бюджету засади для 

розвитку 

туристичної 

інфраструктур

и в місті та на 

березі 

Бурштинськог

о 

водосховища, 

підвищить 

активність 

громади та 

зайнятість 

населення, 

стимулюватим

е місцевих 

виробників до 

участі у 

ярмарках, 

просуванні 

своїх 

продуктів. 

 ВСЬОГО  

 

 

 

 

 651,00 1 976,00 2 301,00 4 928,00 1 300,00 

з них 

1 100,00 

кошти 

обласного 

бюджету 

 

 

                                                                                                     

Секретар ради                                                                                           Роман  Іванюк 


