
                                                                                                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                                                                                                                                 до Програми 

розвитку галузі культури 

                                                                                                                                                                                             Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

 

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 

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-



квіткових 

композицій, 

рамок, 

статуеток, 

поліграфічної 

продукції) 

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 

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 



опалення, тощо) 

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 

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 



фондів, 

мультимедійний 

продукт.) 

 

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, 



зв’язків , ГО 

«АМЕР 

Прикарпаття

», залучені 

підрядні 

організації 

та експерти. 

яка об’єднує 4 

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 

 

 

Замовник програми: _____________           Т.Зорій 

 

Керівник програми: _____________ 

 


