УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
дев’ятнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 21.12.2017р.

м. Яремче

№303-19/2017

Про внесення змін до цільової
Програми «Культура Яремчанщини»
на 2017-2022 роки
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та враховуючи звернення оргкомітету проекту «Тепле Різдво»
міська рада вирішила:
1.Внести зміни до цільової програми Програми «Культура
Яремчанщини» на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської
ради 08.11.2016р. № 152-9/2016 (із змінами, внесеними рішенням
міської ради від 27.04.2017р. №213-13/2017).
1.1.Затвердити Паспорт програми у новій редакції (додаток 1).
1.2.Підпрограму 6. «Комунікаційно – суспільна діяльність»
викласти в новій редакції (додаток 2).
2.Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук)
фінансування програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених
на виконання даної програми.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря
міської ради В. Губарчука та голову постійної комісії міської ради з
питань освіти, культури, молоді, охорони здоров’я, сім’ї та
соціального захисту О.Ільчук.

Міський голова

Василь Онутчак

ПАСПОРТ
цільової Програми «Культура Яремчанщини»
на 2017-2022 роки
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): відділ культури
міськвиконкому
2. Розробник програми: відділ культури міськвиконкому
3. Термін реалізації програми: з 2017 по 2022 роки
4. Етапи фінансування програми: щорічно
5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.) 10 201,0
Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
Роки

20172022
в т. ч.:

Всього

10 101

міський
селищний,сільські
бюджет бюджети
10 101

2017

1 452

1 452

2018

1 712

1 712

2019

1 557

1 557

2020

1 825

1 825

2021

1 595

1 595

2022

2 060

2 060

в межах
кошторисних
призначень
в межах
кошторисних
призначень
в межах
кошторисних
призначень
в межах
кошторисних
призначень
в межах
кошторисних
призначень
в межах
кошторисних
призначень
в межах
кошторисних
призначень

інші
дже
рела
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

6. Очікувані результати виконання програми:
створення умов для належного функціонування мережі закладів
культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної мистецької
творчості;

збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку
творчого потенціалу та культурного простору краю;
забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства,
надання культурних послуг усім верствам населення;
забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;
активізація діяльності місцевих осередків національних творчих спілок
України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва із
закладами культури і мистецтв краю в реалізації спільних програм;
прискорення інтеграції української культури у світовий культурний
простір, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України у світі,
подоланню існуючих негативних стереотипів щодо України та її культури.
7. Терміни проведення звітності: відділ культури міськвиконкому
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає звіт про
хід виконання програми до відділу економіки і промисловості
міськвиконкому, фінансового управління міськвиконкому та інформує
міську раду та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури,
молоді, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту.

Замовник програми:
Відділ культури міськвиконкому

О. Кухарук ___________

Керівник програми:
Секретар міської ради

В. Губарчук ___________

Додаток 2 Підпрограма 6. Комунікаційно-суспільна діяльність.

№
з/п

1

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Найменування заходу

Виконавець

2

3

Сприяння творчим спілкам,
державним і недержавним
організаціям у проведенні
культурно-мистецьких заходів

Організація культурномистецьких заходів в рамках
фестивалю «Тепле Різдво»
громадської організації «Фист»
з 24 грудня 2017 по 21 січня
2018 року
Налагодження ефективних і
професійних інформаційних
зв’язків в межах України.
Налагодження співпраці із
зарубіжними мистецькими
закладами і колективами
Сприяння культурному
самовираженню всіх верств
населення та етнокультурного
розмаїття на території
Яремчанської міської ради

Реалізація заходів,
спрямованих на створення та
популяризацію українського

Відділ культури МВК,
селищна, сільські ради

Відділ культури МВК

Термін
виконання

4

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)
в т.ч. за джерелами
фінансування:
Всього
Роки
міський
селищний,
інші
бюджет
сільські
джерела
бюджети
5
6
7
8
9
2017-2022, 70
70
в
в т.ч.
межах
-

10

кошторисних

20172022 рр.
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2018р.

5
5
10
10
20
20

5
5
10
10
20
20

100

100

призначень
-//-//-//-//-//-//-

-//-

-

Підтримка як державних,
так і недержавних ініціатив,
що сприяють формуванню
та просуванню культурномистецького іміджу кра

-

2018 р
в межах
в межах
кошторисн кошторисних
призначень
- их
призначень

2017-2022
Відділ культури МВК,
селищна, сільські ради

20172022 рр.

Відділ культури МВК,
селищна, сільські ради

20172022 рр.

2017-2022,
в т.ч.
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Відділ культури МВК,
селищна, сільські ради

Очікувані результати

2017-

300

300

в межах

-

-

кошторисних

25
25
50
50
50
100

25
25
50
50
50
100

призначень
-//-//-//-//-//-//-

в межах

в межах

кошторисних

кошторисних

-

-

Поширення інформації про
культурні здобутки та
надбання, культурну
спадщину та сучасну
творчість краю
Забезпечення рівного права
для всіх громадян краю,
незалежно від майнового
статусу, походження, місця
проживання, на формування
власної культурної
ідентичності та її вираження

Підтримка каналів промоції
національної культури.
Підвищення мотивації

національного мистецького
продукту. Виготовлення та
поширення рекламноінформаційної та методичної
продукції про сферу культури

6.5.

6.5.1.

6.6

Організація та проведення
культурно-мистецьких заходів,
творчих проектів, конкурсів,
семінарів, конференцій,
тематичних круглих столів,
форумів з питань розвитку
культури і мистецтва
Яремчанського краю.
Організація проведення
конкурсу до дня народження
уродженця с. Микуличин,
історика, краєзнавця,
засновника Гуцульського
дослідного інституту в США
Миколи Домашевського

Здійснення гастрольноконцертної діяльності закладів
культури в межах області,
України та за кордоном.
Забезпечення участі творчих
колективів у Міжнародних та
Всеукраїнських фестивалях і
конкурсах

2022 рр.

2017-2022,
в т.ч.
Відділ культури МВК,
селищна, сільські ради

20172022 рр.

Відділ культури МВК

20172022 рр.

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2017-2022,
в т.ч.
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Відділ культури МВК,
селищна, сільські ради

20172022 рр.

- призначень

2017-2022

2017-2022

в межах
375

375

кошторисних

призначень

-

40
45
55
70
75
90

40
45
55
70
75
90

-//-//-//-//-//-//в межах

180

180

кошторисних

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

-//-//-//-//-//-//-

-

в
межах в межах

в межах

-

кошторисних

1025

в
межах

1025

-

призначень

коштори кошторисних
сних
призначень

призн
ачень

2017-2022,
в т.ч.

призначень

призначень

-

кошторисних

ВСЬОГО:
2017
2018
2019
2020
2021
2022

100
205
145
160
175
240

100
205
145
160
175
240

призначень
-//-//-//-//-//-//-

-

громадян, особливо молоді,
до збереження традицій,
участі у культурномистецькому житті краю,
пошуку власної
самобутності
Пошук нових змістовних
форм роботи закладів
культури. Збереження
народних мистецьких
традицій, вільної й
різноманітної мистецької
творчості

Поширення інформації про
культурні здобутки та
надбання, культурну
спадщину та сучасну
творчість краю

Надання різноманітних
культурних послуг
населенню, особливо
сільському, налагодження
співпраці із зарубіжними
мистецькими закладами та
колективами, презентація
культурних надбань
Яремчанщини

