
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
 двадцять першої  сесії VІІ скликання 

 
від 05 квітня 2018 р. № 1020 
 
Про  внесення змін до  Комплексної програми  
розвитку культури і туризму в м.Коростень на  2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 13 сесії Коростенської міської ради  
VII скликання від 05.04.17р. № 629, зі змінами 
 
         З метою реалізації державної політики у галузі культури, посилення 
підтримки розвитку культури в місті, підвищення її ролі в суспільному житті та 
створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив, 
задоволення духовних і естетичних потреб, організацію повноцінного, 
змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення, уточнення заходів 
Програми, керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», міська рада 
       
ВИРІШИЛА: 

1.  Внести до пунктів 9 та 9.1 розділу 1. «Паспорт програми» Комплексної 
програми розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки», 
затвердженої рішенням тринадцятої сесії VII скликання Коростенської міської 
ради від 05.04.2017р. зі змінами,  внесеними рішеннями шістнадцятої сесії VII 
скликання від 31.08.17р. № 789, сімнадцятої сесії VII скликання від 19.10.17р.  
№ 839, дев'ятнадцятої сесії  VII скликання  від 21.12.17р. № 935 наступні зміни: 
 
9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього 

16486,4тис. грн. 

 у тому числі  
9.1. коштів міського 

бюджету 
16486,4тис. грн. 

 
          2. Викласти Додаток 1 «Орієнтовне ресурсне забезпечення «Комплексної 
програми розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки», 
затвердженої рішенням тринадцятої сесії VII скликання Коростенської міської 
ради від 05.04.2017р. у наступній редакції: 
 
 
 



 
Етапи виконання програми 

І ІІ ІІІ 
Обсяг 

коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

2017 
рік 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

Обсяг 
ресурсів, 
усього,  
у тому числі: 

2337,5 
тис.грн. 

6559,4 
тис.грн. 

3291,5 
тис.грн. 

 

2299,0 
тис.грн.  

1999,0 
тис.грн. 

16486,4        
тис. грн. 

державний 
бюджет 

- - - - -  

міський 
бюджет 

2337,5 
тис.грн. 

6559,4    
тис. грн. 

3291,5          
тис. грн. 

2299,0 
тис.грн.  

1999,0 
тис.грн. 

16486,4                 
тис. грн. 

кошти інших  
джерел 

      

 

3. Внести зміни до підпункту 1 пункту 3 розділу «Коростенський міський 
палац культури імені Т.Г.Шевченка», підпункту 1 пункту 6 розділу «Інші 
культурно-освітні заклади та заходи» та доповнити розділом «Заходи з розвитку 
туризму» додаток 3 «Напрями діяльності та заходи Комплексної програми 
розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки»  зі змінами  в 
редакції, що додається. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                         В. Москаленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                 В.Вигівський 
Заступник міського голови                                                                                         О. Дзиґа 
Начальник відділу культури і туризму                                                                     Л. Беркович 
Начальник фінансового управління                                                                          Л.Щербанюк 
Начальник  юридичного відділу                                                                                Т. Камінська 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради                                                                        О.Заєць 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
 до рішення двадцять першої сесії VII скликання від 05.04.2018р. № 1020 

 
Додаток 3 

до Комплексної програми  розвитку культури і туризму 
 в м.Коростень на 2017-2021 роки 

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми розвитку культури і туризму  в м. Коростень на 2017-2021 роки. 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість) тис.грн.,  
у т.ч. 
І етап: 2017-2019р.р. 
ІІ етап- 2020р. 
ІІІ етап- 2021р. 

Очікуваний 
результат 

Коростенський міський палац культури імені Т.Г.Шевченка 
 

3. 1. Поповнення матеріально-
технічної бази міського Палацу 
культури ім.Т.Г.Шевченка, 
проведення капітальних ремонтів, 
забезпечення системою 
протипожежного захисту, засобами 
енергозбереження: 
 
 

Щорічно 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ культури і 
туризму 
 
 
 
 
 
 

місцевий 
бюджет 
 
 
 
 
 
 

І етап: 
2018р.- 525,0тис.грн. 
2019р.- 910,0 тис.грн. 
ІІ етап: 
2020р.- 350,0 тис.грн. 
ІІІ етап: 
2021р.- 230,0 тис.грн. 
 

 - придбання музичних інструментів 
(балалайка, баян) 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

90,0 тис.грн. 

 - придбання 3 комплектів 
комп’ютерної техніки 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

50,0 тис.грн. 

 - капітальний ремонт пожежної 
сигналізації (встановлення 
внутрішнього протипожежного 
водогону і насосів підвищувачів, 
встановлення системи 
протипожежного захисту) 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

300,0 тис.грн. 

 - капітальний ремонт  клуб-філії № 1 
(Чигирі) 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

300,0 тис.грн. 

 

Підтримка діяльності та 
сприяння розвитку 
народних і зразкових 
аматорських колективів, 
студій, любительських 
об’єднань міського 
Палацу культури 
ім.Т.Шевченка; 
 

- капітальний ремонт каналізації І етап: 2018р. Відділ культури і місцевий 500,0 тис.грн. 

- формування 
культурного 
простору міста, 
громадянської 
позиції 
коростенців, 
національно-
патріотичної 
свідомості і 
гордості за рідне 
місто та Україну; 
- створення 
сучасної 
матеріально-
технічної бази 
закладів 
культури, 
розширення їх 
функцій, 
збільшення 
відвідуваності, 
вільний доступ 



МПК ім.Т.Шевченка туризму бюджет 
 - капітальний ремонт  фойє 2 

поверху Палацу культури 
І етап: 2018р. Відділ культури і 

туризму 
місцевий 
бюджет 

200,0 тис.грн. 

 - капітальний ремонт першого 
поверху Палацу культури 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

500,0 тис.грн. 

 - придбання освітлювальної 
апаратури сцени 
 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

130,0 тис.грн. 

 - придбання звукопідсилюючої 
апаратури 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

100,0 тис.грн. 

 - пошиття костюмів для учасників 
творчих колективів 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

80,0 тис.грн. 

 - придбання світлових приладів в 
МПК 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

300,0 тис.грн. 

 - придбання освітлювальної 
апаратури сцени 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

130,0 тис.грн. 

 - придбання звукопідсилюючої 
апаратури 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

100,0 тис.грн. 

 - пошиття костюмів для учасників 
творчих колективів 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

80,0 тис.грн. 

 - пошиття одягу сцени І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

600,0 тис.грн. 

жителів міста до 
інформаційних 
ресурсів; 

 Інші культурно-освітні заклади та заходи 
6. 1. Поповнення 

матеріально-технічної 
бази централізованої 
бухгалтерії відділу 
культури і туризму 

 І етап:2018р. 
           2019р. 
ІІ етап: 2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2018р.- 20,0 тис.грн. 
2019р.- 36.5 тис.грн. 
ІІ етап: 
2020р.-14,0 тис.грн. 
ІІІ етап: 
2021р.- 14,0 тис.грн. 

Створення 
сучасної 
матеріально-
технічної бази 
закладів культури 

  - придбання комплектів 
комп’ютерної техніки 

І етап: 2018р. 
            2019р. 
ІІ етап:2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

12,0 тис.грн. 
13,0 тис.грн. 
14,0 тис.грн. 
14,0 тис.грн. 

 

  - придбання комплекту меблів та 
стільців 

І етап: 2018р. 
            2019р. 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

  8,0 тис.грн. 
23,5 тис.грн. 

 

 Заходи з розвитку туризму  
7. Забезпечення розвитку 

туристичного потенціалу 
міста, обліку та 
збереження об’єктів 
культурної спадщини. 

3. Заходи з розвитку туристичного 
потенціалу міста як туристичного 
центру: 
 

Щорічно 
 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2018р. –221 тис.грн.  
2019р.- 60 тис.грн. 
ІІ етап: 
2020р.- 50 тис.грн. 
ІІІ етап: 

Підвищення 
привабливості 
міста як 
туристичного 
центру, 
поліпшення якості 



2021р.- 40 тис.грн. 
  -поновлення маркування існуючих, 

знакування і маркування нових 
туристичних маршрутів, 
забезпечення інформаційного 
облаштування об’єктів історико-
культурної спадщини 
(перемаркування 2-х маршрутів, 
маркування 2-х маршрутів, 
виготовлення інформаційного 
облаштування на об’єкти історично-
культурної спадщини 3 шт. 

І етап:2018р. 
           2019р. 
ІІ етап: 2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

15,0 тис.грн. 
5,0 тис.грн. 
5,0 тис.грн. 
5,0 тис.грн. 

  - створення двох велосипедних 
маршрутів на території міста. 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

10,0 тис.грн. 

  - щорічний випуск інформаційних 
видань, буклетів, довідників 
туристичних атракцій міста, 
“Коростень запрошує”. 

І етап: 2018р. 
           2019р. 
ІІ етап: 2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

20,5 тис.грн. 
15,0 тис.грн. 
10,0 тис.грн. 
8,5 тис.грн. 

туристичних 
послуг, 
збільшення 
туристичних 
потоків на 
території міста. 
Презентація 
туристичного 
потенціалу міста. 
Розширення 
позитивного 
іміджу Коростеня, 
туристичного 
продукту на 
внутрішньому та 
зовнішньому 
ринках 

  - виготовлення декоративного 
банера в парку культури і 
відпочинку «Древлянський» 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 
 

місцевий 
бюджет 

50,0 тис.грн.  

  - виготовлення презентаційного 
ролику 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

10,0 тис.грн.  

  - розробка туристичного сайту 
міста 

 
 

І етап:2018р. 
           2019р. 
ІІ етап: 2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

9,5 тис.грн. 
4,5 тис.грн. 
4,5 тис.грн. 
2,0 тис.грн. 

 

  - проведення прес-турів для 
представників туристичної сфери 

 

І етап:2018р. 
           2019р. 
ІІ етап: 2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

10,0 тис.грн. 
8,0 тис.грн. 
5,0 тис.грн. 
3,5 тис.грн. 

 

  - організація навчання волонтерів-
екскурсоводів щодо проведення 
патріотичних екскурсій 

І етап:2018р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

10,0 тис.грн. 
 

 

  - матеріально-технічне забезпечення 
роботи ТІЦ 
 

І етап: 2018р. 
           2019р. 
ІІ етап: 2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

10,0 тис.грн. 
7,0 тис.грн. 
5,0 тис.грн. 
3,5 тис.грн. 

 

  - участь у міжнародних, 
всеукраїнських наукових, 
туристичних семінарах, 
конференціях, виставках 
 

І етап: 2018р. 
           2019р. 
ІІ етап: 2020р. 
ІІІ етап: 2021р. 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

60,0 тис.грн. 
20,5 тис.грн. 
20,5 тис.грн. 
17,5 тис.грн. 

 



  - отримання послуги державного 
підприємства         «Український 
інститут           інтелектуальної 
власності» щодо  реєстрації знаку 
для товарів і послуг в Україні  назв 
заходу (складання звіту за 
результатом інформаційного пошуку 
знаку для товарів і послуг): 
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕРУНІВ (комбінований знак); 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕРУНІВ 
(словесний) 

І етап: 2018р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

16,0 тис.грн. 
 
 
 
 

 

 
 

Секретар міської ради                                                                               В.Вигівський 
 


