
 

 

Проєкт рішення 

 

 

 

 

від 04.01.2023                                                   м. Бурштин                                               № 4787 

 

 

Звіт по комплексній Програмі 

розвитку галузі культури 

на 2022-2024 роки  

Бурштинської міської ТГ за 2022 рік 

  

  

Розглянувши звіт відділу культури, туризму і зовнішніх зв՚язків Бурштинської 

міської ради по комплексній Програмі розвитку галузі культури на 2022 – 2024 роки 

Бурштинської ТГ за 2022 р., керуючись ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» Бурштинська міська рада 

                                                   

                                                               вирішила: 

 

        1. Звіт по комплексній Програмі розвитку галузі культури на 2022-2024 роки    

Бурштинської міської ТГ за 2022 рік (Додаток ) взяти до відома. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                               Василь АНДРІЄШИН 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проєкту: 

Начальник відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків                                               Тетяна ЗОРІЙ                                                        

                      

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                             Володимир ЧУЙКО 

Юридичний  відділ                                                                                Марія МИХАЙЛИШИН 

Фінансовий відділ                                                                                  Ольга  ПЕТРОВСЬКА 

Загальний відділ                                                                                     Марія ЯЦИК 

Секретар ради                                                                                          Роман ІВАНЮК 

                      

 



Пояснювальна записка 

До проєкту рішення Бурштинської міської ради від ____________ №___________ 

«Звіт по комплексній Програмі 

розвитку галузі культури 

на 2022-2024 роки  

Бурштинської міської ТГ за 2022 рік» 

 

 

1. Юридична особа: 

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

2. Місце розташування (юридична адреса): 

- м. Бурштин. вул Січових Стрільців 4; 

3. Обгрунтування прийняття рішення: 

Відділ утримується за рахунок міського бюджету. Має самостійний баланс, є 

головним розпорядником коштів. Надається Звіт по комплексній Програмі розвитку 

галузі культури на 2022-2024 роки Бурштинської міської ТГ за 2022 рік. 

4. Мета прийняття рішення: 

За результатами реалізації «Комплексної Програми розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.» здійснено ряд 

заходів, які були профінансовані засновником та іншими джерелами фінансування, 

що потребує доведення до відома засновника відділу, депутатського корпусу та 

територіальної громади. 

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:   

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про  культуру», 

рішення Бурштинської міської ради від 28.01.2022р № 19/26-22 «Про комплексну 

програму розвитку галузі  культури Бурштинської міської територіальгної громади 

на 2022-2024 рр. » та  план роботи Бурштинської міської ради на 2022 р. 

6. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Реалізація  рішення не  потребує фінансових витрат з місцевого  бюджету 

Бурштинської ТГ. 

7. Доповідач - Начальник Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради   Тетяна ЗОРІЙ                                                                                                          

 

Начальник Відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків  

Бурштинської міської ради        Тетяна ЗОРІЙ      

 

 

 

 

 

 

 



                         Додаток  

до проекту рішення 

від____________№ _______ 
                                                                                                                                                                  

ЗВІТ 

Комплексна Програма розвитку галузі культури  на 2022 -2024 роки затверджена рішенням Бурштинської міської ради від 28.01.2022 року № 

19/26-22.  Дана програма базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу» і передбачає 

вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в Бурштинській міській 

територіальній громаді, розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств 

населення, створення максимально сприятливих умов для творчого  формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і 

естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію  змістовного дозвілля, масового 

відпочинку та культурного обслуговування населення. 

Галузь культури представлена 34-ма закладами.   

         Виконання комплексної Програми розвитку галузі культури на 2022 - 2024 роки розраховано на 3 роки.  

    Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та спеціального фондів міського бюджету.                                                                                             

Частина завдань Програми не потребує фінансування і буде забезпечуватись на загальних підставах роботи відділу культури,туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської  міської ради та підвідомчих закладів.  

Протягом року було двічі внесено зміни до програми, а саме: 

 рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради  від 15.09.2022 року № 177, до 4 підпрограми «Розвиток туристичної галузі» п.4.1 « 

озеленення територій, ресурсозберігаючі заходи( утеплення фасадів будинків та заміна вікон); 

 та рішенням міської ради від 21.10.2022 року № 07/39-22 п.4.2 « підтримка релігійних організацій у духовному розвитку, соціальному 

забезпеченню (виховання молоді за християнськими цінностями), фінансова підтримка ООГ «Твори добро». 

Заходи програми були спрямовані на створення сприятливих умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості через 

організацію, проведення  культурно-мистецьких заходів. 

 



Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування 

Програми розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади  за 2022 роки. 

 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ання 

Обсяги 

фінансування 

(вартість) в 

2022році, тис. грн. у 

тому числі: 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Підпрограма І. Культурно-масова робота 

 

1. Проведення  

культурно-

мистецьких 

заходів та 

організація 

змістовного 

дозвілля 

 

1.1.  Організація та проведення 

державних свят і культурно-

мистецьких заходів 

2022 р. Відділ культури, туризму  

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

8640 грн  –квіти 

 

Збільшення 

відсотку  охоплення 

населення міста 

культурно-

мистецькими 

заходами 
1.2.  Організація та проведення 

фестивалів і конкурсів 
2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

20060 грн -сувеніри, 

матеріали для 

проведення 

протокольних заходів; 

25 900 грн.-банери; 

14500 грн.-оренда 

сцени; 

363804 грн. -оплата 

послуг по цивільно –

правовому договору  

 
1.3.  Вшанування діячів 

культури, науки,  проведення 

творчих вечорів, проектів, 

звітів, сольних концертів 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Було проведено 5 

заходів кошти на які 

не виділялись 

Популяризація 

кращих досягнень, 

обмін досвідом, 

розвиток творчої  

майстерності, 

піднесення іміджу 

територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1.4.   Проведення благодійних 

концертів, зустрічей тощо 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

бюджет 

Бурштинсь
10 заходів  

кошти не виділялись 

Підвищення рівня 

виконавської 



Бурштинської 

міської ради 
кої міської 

ТГ 
майстерності, обмін 

досвідом, 

піднесення іміджу  

на українській та 

світовій  культурній 

ниві 

1.5.  Участь творчих колективів 

міста у фестивалях, конкурсах, 

святах тощо (транспортні 

перевезення) 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

6 заходів 

кошти не виділялись 

1.6. оплата запрошеним 

творчим колективам та 

артистам, одноразове 

харчування делегацій та гостей 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

38 376 грн. 

(кейтерингові 

послуги) 

Підпрограма ІІ. Розвиток бібліотечної галузі міста 

1. Вдосконалення 

форм та методів 

бібліотечно-

бібліографічного 

обслуговування 

1.1.  Організація та проведення 

інтерактивних інформаційно-

масових заходів (вуличних 

акцій, флешмобів, «круглих 

столів» тощо) 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

кошти не виділялись Покращення якості 

бібліотечного 

обслуговування, 
охоплення ним 

понад 25% 

відсотків населення 

різних вікових і 

соціальних груп 

1.2. Організація роботи 

читацьких клубів 
2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

кошти не виділялись 

1.3.  Проведення навчань, 

надання консультацій з 

соціальних питань 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

кошти не виділялись 

  

1.4. Забезпечення роботи 

онлайн рубрики «Щебетання» 
 Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

кошти не виділялись  

1.5. Забезпечення умов для 

якісного обслуговування людей 

з обмеженими можливостями 

2022р. бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

Підвищення ролі 

бібліотек в 

сучасному 

суспільстві 
2. 

 
Розвиток 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

2.1. Забезпечення вільного 

доступу до електронних 

ресурсів бібліотек, придбання 

комп’ютерної техніки, 

поповнення бібліотечного 

фонду 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ, ін. 

джерела 

фінансува

Не реалізовано Активізація ролі в 

світовому 

інформаційному 

просторі, залучення 

до бібліотечних 

послуг нових 



ння віртуальних 

користувачів 
2.2.Участь в грантових 

проектах, програмах 

міжнародних організацій, 

фондів та УБА 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

 

 

Підпрограма ІІІ. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста 

 
1. Зміцнення 

матеріально-

технічної бази та 

проведення 

капітальних і 

поточних 

ремонтів 

закладів 

культури 

Бурштинської 

міської 

ТГ(заміна дахів, 

вікон, дверей, 

ремонт 

приміщень, 

системи 

опалення, тощо) 

1.1 Придбання музичних 

інструментів, звукового, 

світлового обладнання, 

комп’ютерної техніки 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів культури. 

Створення 

належних умов 

для праці та 

творчої діяльності 

1.2 Пошиття та придбання 

сценічних костюмів, 

сценічного обладнання, 

придбання столів, крісел, 

перезарядка та придбання 

вогнегасників 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

7890 грн.- перезарядка 

вогнегасників; 

4620грн.-  оновлення 

інформаційних 

таблиць 

1.3.  Проведення поточних 

ремонтів приміщень 

 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

 

282 727 грн. -вікна БК 

с.Тенетники; 

109829 грн.- вікна і 

двері БКс.Насташине; 

60000 грн. - вікна клуб 

с.Коростовичі; 

36616 грн.-заходи з 

підтоплення і 

затоплення БК 

ім.Шевченка 

1.4. Виготовлення технічної 

документації 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

2. Модернізація 

навчальної та 

матеріально-

технічної бази 

2.1. Придбання музичних 

інструментів 

 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

Покращення якості 

освітніх послуг з  

мистецької освіти 

за рахунок 



ДМШ 2.2.  Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

2022р.  бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

оновлення 

музичних 

інструментів, 

покращення 

матеріально-

технічної бази; 

поліпшення умов 

праці працюючих 

2.3.  Капітальний та поточний 

ремонт приміщень та  будівлі 

Бурштинської дитячої музичної 

школи 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

Обласний 

бюджет  

 

 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ  

49839 грн.-заміна 

вікон 

ДМШ(облаштування 

місць тим. перб. ВПО) 

170090 грн.-матеріали 

до підготовки 

опалювального сезону 

 

Підпрограма ІV. Розвиток туристичної галузі 

 

1. 

Удосконалення 

рекламно-

інформаційної 

компанії громади 

1.1. Підтримка інформаційного 

сайту 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

 

 

Популяризація 

туристичного 

продукту міста. 

Збільшення потоку 

туристів 

1.2. Взаємо обмін рекламно-

інформаційною продукцією, яка 

містить інформацію про 

туристичний потенціал 

Бурштинської громади з 

іншими містами України 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

1.3. Участь у регіональних та 

міжнародних туристичних 

виставках, ярмарках, форумах 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

2. Сприяння 

створенню 

якісного 

інформаційно- 

туристичного 

продукту 

2.1. Розробка промоційної 

друкованої продукції про 

туристичні можливості, 

виготовлення та встановлення 

стендів 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

34 100 грн.-календарі 

та паспорти 

Бурштинської ТГ 

Підвищення якості 

екскурсій 



3. Активізація 

розвитку туризму, 

поширення 

інформації про 

історико-

культурну 

спадщину міста 

3.1. Упровадження туристично-

екскурсійних маршрутів 

історико-краєзнавчої, 

літературно-мистецтвознавчої 

та іншої тематики 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

Популяризація 

туризму, 

поширення 

інформації про 

історико-культурну 

спадщину . 

4. Створення та 

розвиток 

інфраструктурних 

об’єктів: 

- відпочинковий 

комлекс «Садиба 

Гаймана» в с. 

Старий Мартинів 

- релігійно-

історичний центр 

«Гора над 

Дністром» в с. 

Новий Мартинів 

- «Вежа Давида» в 

релігійно-

історичний центрі 

«Гора над 

Дністром» та інші 

туристичні 

об’єкти. 

4.1.Будівництво, реконструкція,  

заходи з озеленення, 

ресурсозберігаючі заходи, 

придбання  обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші 

джерела 

фінансуван

ня 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

Підвищення 

туристичної 

привабливості та 

збільшення 

кількості туристів 

4 Духовний 

розвиток 

громадян 

(паломницький 

туризм) 

 

 

 

 

 

4.1 Озеленення територій, 

ресурсозберігаючі заходи 

(утеплення фасадів будинків та 

заміна вікон), реконструкція 

каналізаційних мереж,  заходи 

від підтоплення і затоплення, 

проведення капітальних та 

поточних ремонтів 

2022р Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

49725грн.- 

енергозберігаючі 

лампи для храму 

с.Демянів; 

48000грн.- костел 

інженерно-екологічні 

вишукування; 

64950грн.- вікна для 

храму с. Насташине 

 

Покращення умов 

для задоволення 

духовних потреб 

жителів 

територіальної 

громади 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Підтримка релігійних 

організацій у духовному 

розвитку, соціальному 

забезпеченню. 

(виховання молоді за 

християнськими 

цінностями), фінансова 

підтримка ООГ «Твори добро» 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

200000грн –

фінансова 

підтримка,  

Не реалізовано 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Підпрограма V. Збереження культурної спадщини міста 

1. Паспортизація 

об’єктів 

культурної 

спадщини міста 

1.1Виготовлення облікових 

карток та паспортів на об’єкти 

історії та монументального 

мистецтва 

1.2Розвиток музейної 

діяльності (впровадження 

програмного забезпечення 

обліку фондів) 

 
 

2022р. Відділ культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської 

міської ради 

бюджет 

Бурштинсь

кої міської 

ТГ 

Не реалізовано, 

кошти не виділялись 

Збереження та 

утримання 

об’єктів 

культурної 

спадщини в 

належному стані 

 
                                                                           


