УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 23.08.2017 № 4-XXX-7
м. Слов’янськ
Про затвердження Програми розвитку
культури міста Слов’янська на 2017 рік в
новій редакції

Враховуючи рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради
від 22.08.2017 № 568 «Про клопотання перед міською радою про затвердження
Програми розвитку культури міста Слов’янська на 2017 рік в новій редакції»,
необхідність здійснення додаткових робіт, спрямованих на виконання заходів
по забезпеченню належного утримання об’єктів культури, повноцінного
функціонування підпорядкованих закладів культури міста, підтримання
належного технічного стану будівель та приміщень, з метою створення умов
для розширення і розвитку бази комунальних закладів сфери культури,
відповідно до Закону України «Про культуру», «Про охорону культурної
спадщини», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШУЄ:
1.
2.

3.

4.

Затвердити Програму розвитку культури міста Слов’янська на 2017 рік в
новій редакції (додається).
Рішення Слов’янської міської ради від 15.02.2017 № 22-ХХ-7 «Про
затвердження Програми розвитку культури міста Слов’янська на 2017
рік», від 31.05.2017 № 23-ХХІV-7 «Про внесення змін до Програми
розвитку культури міста Слов’янська на 2017 рік, затвердженої рішенням
Слов’янської міської ради від 15.02.2017 № 22-ХХ-7 у 2017 році» та
від 26.07.2017 № 22-ХХІХ-7 «Про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 15.02.2017 № 22-ХХ-7 «Про затвердження Програми
розвитку культури міста Слов’янська на 2017 рік» визнати такими, що
втратили чинність.
Фінансовому управлінню (Ковальов) забезпечити фінансування реалізації
Програми розвитку культури міста Слов’янська на 2017 рік з
урахуванням внесених змін до Програми в межах асигнувань,
передбачених в бюджеті.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Підлісного Ю.І. та на постійну комісію міської ради з питань охорони
здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики (Смирнов).

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 23.08.2017 № 4-XXX-17

Програма
розвитку культури
міста Слов’янська на 2017 рік
(нова редакція)
Розробка програми розвитку культури (далі – Програма) зумовлена
необхідністю удосконалення галузі культури міста Слов’янська, спрямування її
на розвиток культурних традицій міста, збереження культурних цінностей,
забезпечення доступності закладів культури, для всіх верств населення,
створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості,
розкриття її здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб,
відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та
обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і
розваг, культурного обслуговування населення.
Програма розвитку культури визначає перспективи галузі культури міста,
направлена на розвиток та збереження від занепаду і забезпечення збереження
існуючої мережі закладів культури міста. Вона має на меті реалізацію єдиної
політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних
заходів, фестивалів, виявлення талановитої особистості, підтримка творчих
колективів міста, підтримку народної та професійної творчості, обдарованих
дітей.
На теперішній час збережено мережу діючих та підпорядкованих відділу
культури комунальних закладів культури.
Надання послуг населенню в сфері культури та мистецтва в містах
Слов’янськ та Святогірськ здійснюється мережею комунальних закладів
культури. На даний час функціонує 13 закладів, а саме: 8 бібліотек
КЗ «Централізованої системи публічних бібліотек міста Слов’янська», 2 школи
естетичного виховання «Школа мистецтв м. Слов’янська», «Музична школа
міста Святогірська», КЗ «Слов’янський краєзнавчий музей», КЗ «Центр
культури і довкілля м. Слов’янська», КП «Парк культури і відпочинку».
Програма розвитку культури направлена на розвиток сфери культури
міста, створення позитивного культурного іміджу, забезпечення ефективної
експлуатації будівель, забезпечення належного утримання об’єктів нерухомого
майна, що знаходиться на балансі відділу культури Слов’янської міської ради,
зміцнення матеріально-технічної бази існуючих закладів культури, відновлення
існуючих об’єктів культури.
І.

Правове обґрунтування Програми:

Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних
актів, що визначають правові, організаційні та фінансові засади, а саме:
Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
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Закон України "Про культуру"
Закон України "Про охорону культурної спадщини"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу»
Закон України «Про музеї та музейну справу».
ІІ.

Мета Програми:

Удосконалення роботи шкіл естетичного виховання, створення
сприятливих умов для творчого розвитку особистості, задоволення духовних та
естетичних потреб жителів міста, виховання в них почуття патріотизму до
рідної країни та міста, організація їх дозвілля, суспільної і культурної
самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та
підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів. Конкурсів,
реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для
дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх
промислів слов’янщини, розвиток народної творчості та популяризації
національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної
інфраструктури міста, створення умов для розвитку туристичної сфери на
території міста.
ІІІ.

Основними завданнями Програми є:

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді,
забезпечення цілісної системи роботи шкіл естетичного виховання для
створення умов всебічного розвитку особистості;
- створення умов для якісної роботи закладів та установ культури,
здобуття доступної та якісної естетичної освіти;
- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;
- збереження і використання об’єктів культурної спадщини, їх
інвентаризації та паспортизації, виконання заходів з питань охорони праці
(протипожежні заходи, впровадження в життя енергозберігаючих технологій;
- надання можливості жителям та гостям міста відзначати на належному
рівні державні, професійні та міські свята;
- проведення концертних програм, театралізованих свят та фестивалів на
високому професійно-художньому та організаційному рівнях;
- збереження народних традицій, свят і обрядів;
- забезпечення поповнення книжкових фондів бібліотек міста,
передплату періодичних видань для використання бібліотечними закладами
міста;
- створення сприятливих умов для роботи аматорських творчих
колективів, об’єднань, клубів за інтересами для творчої самореалізації громадян
та організації культурно-розважальних заходів для жителів міста.
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ІV.

Очікувані результати від реалізації Програми:

- забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері
культури і мистецтва;
- створення максимально сприятливих умов для здобуття доступної і
якісної позашкільної освіти, для розвитку професійного та аматорського
мистецтва;
- підвищення рівня художньо-естетичної і музичної освіти дітей та
підлітків;
- розвиток та популяризація національної культури, національних
звичаїв та обрядів;
- вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню,
зростання освітнього та інформаційного потенціалу бібліотек;
- підвищення рівня культурно-дозвіллєвої діяльності та культурнопросвітницької роботи в закладах культури міста;
приведення матеріально-технічної бази закладів культури у
відповідність до норм та вимог чинного законодавства.
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
розвитку культури
міста Слов’янська на 2017 рік

Ініціатор розроблення Відділ культури Слов’янської міської ради
Програми
Підстава для розробки Необхідність удосконалення та розвитку галузі
Програми
культури міста
Відповідальний
виконавець Програми

Відділ культури Слов’янської міської ради

Учасники та виконавці Відділ культури Слов’янської міської ради, комунальні
Програми
заклади та підприємства сфери культури, структурні
підрозділи, підпорядковані відділу культури
Термін реалізації
Програми

2017 рік

Орієнтовний обсяг
фінансування

36399,942 тис.грн., у т.ч. з коштів міського бюджету
25596,342 тис.грн., 4337,8 тис.грн. з коштів
державного бюджету

Джерела фінансування Місцевий бюджет, державний бюджет, інші кошти не
Програми
заборонені чинним законодавством України
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Додаток
до Програми розвитку культури міста
Слов’янська на 2017 рік
Заходи Програми
розвитку культури міста Слов’янська на 2017 рік (нова редакція)

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

1

2

3

Всього
4

Витрати на реалізацію (тис. грн.)
у тому числі, за рахунок коштів:
місцевих бюджетів:
державний
підпри інших
обласний Міський
бюджет
ємств джерел
бюджет
бюджет
5
6
7
8
9

Очікуваний результат
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І. Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору
1.Проведення заходів щодо підтримки та розвитку
професійного,
аматорського
мистецтва
та
культурних ініціатив
2.Забезпечення участі кращих творчих колективів
міста,
окремих
виконавців
у
обласних,
всеукраїнських та міжнародних фестивалях,
конкурсах.
3.Організація та проведення культурно-мистецьких
заходів, державних та професійних свят, ювілейних
дат, фестивалів, конкурсів та інших культурномасових заходів у місті Слов’янську
4.Відзначення міських свят, визначних подій та
святкових дат міста;
- відзначення колективів, підприємств, установ,
організацій та окремих осіб за високі трудові та
творчі здобутки;
- відзначення професійних свят, ювілейних дат;
- організація та проведення офіційних прийомів,
зустрічей, делегацій, презентацій, відкриття
тематичних
виставок,
проведення
ярмарок,
конференцій, круглих столів у закладах культури
5.Реалізація пошуково-видавничого проекту "Книга
Пам'яті України" в місті Слов’янську

Протягом
року
Протягом
року

Відділ культури
Слов’янської
міської ради
Відділ культури
Слов’янської
міської ради

Протягом
року

Відділ культури
Слов’янської
міської ради

Протягом
року

Відділ культури
Слов’янської
міської ради

Протягом
року

Відділ культури
Слов’янської
міської ради
Разом:

1

2

3

50,0

50,0

100,0

30,0

182,0

182,0

100,0

100,0

70,0
502,0
4

70,0

6

432,0
7

різних
верств
до
культурного
різних
верств
до
культурного

Забезпечення
належної
організації
та
проведення
міських
культурно-масових
заходів
Забезпечення
належної
організації
та
проведення
загальноміських
культурномасових заходів

Організація
та
здійснення
комплексу заходів з увічнення
пам’яті жертв та учасників
Другої світової війни

70,0
5

Залучення
населення
надбання
Залучення
населення
надбання

8

70,0
9

10
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ІІ. Забезпечення належного утримання об’єктів культури, повноцінного функціонування підпорядкованих закладів культури міста, підтримання належного технічного стану
будівель та приміщень
1.Комунальний заклад "Слов’янський краєзнавчий
музей"

1.1 заміна вікон на енергозберігаючі (18шт.)

Протягом
року

1.2.Придбання комп’ютера

1.3.Модернізація
засобів
сигналізації музею

Протягом
року

охоронно-тривожної

1.4.Створення керамічного Центру Східної України
«Центру історії кераміки та підтримки народних
художніх промислів» в структурі КЗ «Слов’янський
краєзнавчий музей»
1.5 Виготовлення землевпорядної документації для
оформлення права постійного користування на
землю пам’ятки архітектури та містобудування
місцевого значення «Вілла Марії»
2.Комунальний заклад "Централізована система
публічних бібліотек м. Слов’янська"
2.1.Створення модернізованої високотехнологічної
бібліотеки – Центру громади та майданчика для
нових молодіжних ідей і проектів, місця гуртування
та об’єднання громадян
2.2.Капітальний ремонт будівлі Центральної
бібліотеки КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська» (в т.ч.
розробка проектно-кошторисної документації) за
адресою:м. Слов’янськ, пл. Соборна,2а

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ
"Слов’янський
краєзнавчий
музей"
Відділ культури,
КЗ
"Слов’янський
краєзнавчий
музей"
Відділ культури,
КЗ
"Слов’янський
краєзнавчий
музей"
Відділ культури,
КЗ
"Слов’янський
краєзнавчий
музей"
Відділ культури,
КЗ
"Слов’янський
краєзнавчий
музей"

85,0

Належне
функціонування
музейного закладу, зміцнення
матеріально-технічної бази

13,0

13,0

Належне
функціонування
музейного закладу, зміцнення
матеріально-технічної бази

15,0

15,0

Належне
функціонування
музейного закладу, зміцнення
матеріально-технічної бази

250,0

250,0

12,0

12,0

Збереження
культурного
надбання
краю,сприяння
підтримці
народних
та
художніх
промислів,
забезпечення розвитку бренду
міста, як міста кераміків
Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства
землевпорядної документаціїї

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»
Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

2016-2017

85,0

2140,0

2140,0

Всебічне
задоволення
інформаційно-культурних
послуг для громади міста та
гостей
Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
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Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

50,0

50,0

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»
Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

40,0

40,0

10,0

10,0

50,0

50,0

10,0

10,0

Всебічне
задоволення
інформаційно-культурних
послуг для громади міста та
гостей
Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
Належне
функціонування

2.3.Заміна старої охоронної сигналізації в
Центральній бібліотеці КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська»

Протягом
року

2.4.Забезпечення бібліотек КЗ «ЦСПБ необхідним
обсягом вітчизняної та зарубіжної книжкової
продукції

Протягом
року

2.5.Забезпечення та поповнення бібліотечних
фондів документами на електронних носіях
інформації

Протягом
року

2.6.Здійснення передплати періодичних видань для
бібліотек КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська»

Протягом
року

2.7.Придбання другого модуля автоматизованого
бібліотечного програмного забезпечення «Ірбіс»
(автоматизованого
робочого
модуля
(АРМ)
«Читач»)- робота з читачами в автоматизованому
режимі (пошук видань в електронному виді)
2.8.Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №5
КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська» (в т.ч. розробка
проектно-кошторисної документації) за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Престижна, 2

Протягом
року

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

900,0

900,0

2.9. Придбання та установка газового котла з
виготовленням проектно-кошторисної документації
для бібліотеки-філії № 5 КЗ «ЦСПБ м .Слов’янська»
за адресою: м. Слов’янськ, вул. Престижна,2»

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

30,0

30,0

2.10.Оснащення вікон Центральної бібліотеки для
дітей КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська» металевими
гратами для роботи охоронної сигналізації за
адресою:м. Слов’янськ, вул. Банківська, 87

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

20,0

20,0

2.11.Заміна підлоги (Центральна бібліотека для

Протягом

Відділ культури,

60,0

60,0

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»
Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ м.
Слов’янська»

Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
Своєчасне та повне отримання
інформації громадою
Забезпечення права людини на
отримання
інформації,
поповнення
бібліотечних
фондів бібліотек міста
Своєчасне та повне отримання
інформації громадою
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дітей (вул. Банківська, 87), бібліотека-філія №4
(вул. Олімпійська,7),
бібліотека-філія
№7
(вул. Батюка,44) КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська»

року

КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

2.12.Заміна дверей (бібліотека-філія №7 КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська») за адресою: (вул. Батюка,44)

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

20,0

20,0

2.13.Встановлення пандусу (Центральна бібліотека
для дітей КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська») за адресою:
вул. Банківська,87

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

10,0

10,0

2.14. Здійснення заходів щодо автоматизації та
комп’ютеризації
бібліотек
КЗ
«ЦСПБ
м. Слов’янська» (ЦБ -3од, пл. Соборна, 2а,), ЦБД 2од,
вул.
Банківська,87),
бібліотека-філія
№ 3,вул. Вокзальна,77,
бібліотека-філія
№7,
вул. Батюка,44,
бібліотека-філія
№8,
пров. Донський,7,
бібліотека-філія
№4,
вул. Олімпійська,7 (4од.) (підключення до мережі
Інтернет)

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

80,0

80,0

2.15.Забезпечення
бібліотек
КЗ
м. Слов’янська» ліцензійними програмами

«ЦСПБ

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

75,0

75,0

2.16. Придбання
бібліотечних меблів для
бібліотечних закладів ЦСПБ (робочі, аудиторні та
комп’ютерні столи, кафедри, стільці,стелажі для
книг, каталожні шафи, стенди для книжкових
виставок)

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

200,0

200,0

2.17. Виготовлення землевпорядної документації
для оформлення права постійного користування на
землю Центральної бібліотеки КЗ «ЦСПБ

Протягом
року

Відділ культури, 6,0
КЗ «ЦСПБ
м. Слов’янська»

6,0

бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек,
створення комфортних умов для
роботи
працівників
та
обслуговування користувачів
Належне
функціонування
бібліотек
ЦСПБ
міста,
покращення
матеріальнотехнічного стану бібліотек
Покращення
рівня
інформаційно-бібліотечного
обслуговування
громади,
забезпечення
бібліотек
безкоштовним
доступом
населення
до
світових
і
вітчизняних
інформаційних
ресурсів
та
мереж.
Удосконалення інформаційнобібліотечного обслуговування,
залучення нових користувачів
до бібліотек
Удосконалення інформаційнобібліотечного обслуговування,
залучення нових користувачів
до бібліотек
Оновлення
бібліотечного
обладнання,
меблів,
що
дозволить створити комфортні
умови
для
користувачів,
покращити
умови
для
зберігання бібліотечних фондів
Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства
землевпорядної документаціїї

м. Слов’янська», за адресою: пл..Соборна, 2а

3.Комунальний

початковий

спеціалізований
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мистецький навчальний заклад (КПСМНЗ) "Школа
мистецтв м. Слов’янська"
3.1. Капітальний ремонт будівлі КПСМНЗ (школа
естетичного
виховання)
«Школа
мистецтв
м. Слов’янська»
за
адресою:
м. Слов’янськ,
вул. Поштова,13 (в т.ч. розробка проектнокошторисної документації)

Відділ культури,
КПСМНЗ
«Школа
мистецтв
м. Слов’янська"
Відділ культури,
КПСМНЗ
«Школа
мистецтв
м. Слов’янська"

3055,0

3055,0

Створення комфортних умов
для
розвитку
естетичного
виховання
підростаючого
покоління

350,0

350,0

Належне функціонування шкіл
естетичного
виховання,
створення комфортних умов для
розвитку
естетичного
виховання
підростаючого
покоління

Відділ культури,
КПСМНЗ
"Музична школа
м. Святогірська"

50,0

50,0

Належне функціонування шкіл
естетичного
виховання,
створення комфортних умов для
розвитку
естетичного
виховання
підростаючого
покоління

2016-2017

Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля
м. Слов’янська"

8632,9

2267,1

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля
м. Слов’янська"
Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля
м. Слов’янська"

10,0

10,0

950,0

950,0

20,0

20,0

2016-2017

Протягом
року
3.2. Придбання музичних інструментів та звукового
обладнання

4.Комунальний
початковий
спеціалізований
мистецький
навчальний
заклад
(КПСМНЗ)
"Музична школа м. Святогірська"

4.1. Придбання музичних інструментів

Протягом
року

5.Комунальний заклад "Центр культури і довкілля
м. Слов’янська"
5.1. Капітальний ремонт будівлі КЗ "Центр
культури і довкілля м. Слов’янська за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Вокзальна, 77 (Свердлова) (в
т.ч. розробка проектно-кошторисної документації
та вишукувальні роботи)
5.2. Виготовлення землевпорядної документації для
оформлення права постійного користування на
землю
КЗ
«Центр
культури
і
довкілля
м. Слов’янська» за адресою: вул. Вокзальна,77

Протягом
року
5.3.Реконструкція прибудинкової території будівлі
КЗ "Центр культури і довкілля м. Слов’янська»

5.4.Сертифікація сценічного обладнання

Протягом

Відділ культури,

6365,8 Укріплення
матеріальнотехнічної
бази
клубного
закладу,
як
культурнодозвіллєвого
об’єкту,
забезпечення покращення рівня
культурного
обслуговування
громади
Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства
землевпорядної документаціїї

Забезпечення
привабливого
естетичного вигляду навколо
клубного закладу, як культурнодозвіллєвого
об’єкту,
забезпечення покращення рівня
культурного
обслуговування
громади
Забезпечення
покращення
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року

Протягом
року

рівня
культурного
обслуговування громади

200,0

200,0

Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"
Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"
Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"

100,0

100,0

40,0

40,0

50,0

50,0

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"

300,0

300,0

Протягом
року

Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"
Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"

800,0

800,0

30,0

30,0

5.5.Придбання меблів

Протягом
року
5.6.Придбання костюмів

Протягом
року
5.7.Придбання театрального та ігрового реквізиту

Протягом
року
5.8.Придбання оргтехніки (комп’ютери 2 од.)
принтери (2 од.),сканер

5.9.Придбання комплекту світлового сценічного
обладнання

5.10.Придбання одягу сцени

Протягом
року
5.11.Придбання текстильних інтер’єрних виробів

КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"
Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля
м. Слов’янська"

Укріплення
та оновлення
матеріально-технічної
бази
клубного закладу, як культурнодозвіллєвого
об’єкту,
забезпечення покращення рівня
культурного
обслуговування
громади
Оновлення театрального та
сценічного вбрання
для
покращення рівня культурного
обслуговування громади
Покращення
матеріальнотехнічної бази клубного закладу
для
найбільш
повного
задоволення культурних потреб
громади
Укріплення
та
оновлення
матеріально-технічної
бази
клубного закладу, що створить
комфортні
умови
для
культурного
обслуговування
громади
Оновлення
матеріальнотехнічної бази клубного закладу
з
метою
задоволення
культурних потреб громади,
проведення
на
належному
культурному
рівні
міських
свят
Оновлення
сценічного
реквізиту,
для
покращення
рівня
культурного
обслуговування громади
Створення естетично
привабливого вигляду
приміщень клубного закладу
щодо створення комфортних
умов для громади
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5.12. Придбання звукоосвітлювальної та
звукопідсилюючої апаратури для проведення
загальноміських свят

Протягом
року

900,0

900,0

2016-2017

Відділ культури,
КЗ "Центр
культури і
довкілля м.
Слов’янська"
Відділ культури

700,0

700,0

2016-2017

Відділ культури

4337,8

Протягом
року

Відділ культури

250,0

250,0

Протягом
року

Відділ культури
та
підпорядковані
заклади

200,0

200,0

Покращення рівня культурного
обслуговування
громади,
проведення на належному рівні
загальноміських
культурномасових заходів
Забезпечення
належного
утримання об'єктів культури,
повноцінного функціонування
підпорядкованих
закладів
культури міста, підтримання
належного технічного стану
будівель та приміщень
Забезпечення
належного
утримання об'єктів культури,
повноцінного функціонування
підпорядкованих
закладів
культури міста, підтримання
належного технічного стану
будівель та приміщень
Збереження
та належне
утримання об’єктів культурної
спадщини

6.Проведення робіт з капітального ремонту
нежитлової будівлі за адресою: вул. Батюка,24б,:
м. Слов’янськ, Донецької області КЗ «Центр
культури і довкілля м. Слов’янська»
4337,8

7.Капітальний ремонт будівлі будинку культури
сел. Семенівка
за адресою: м. Слов’янськ,вул.
Весняна,23

8. Капітальний ремонт будівлі пам’ятки архітектури
та містобудування «Дзевульський і Лянге»
(колишньої будівлі бібліотеки) (в т.ч. розробка
проектно-кошторисної документації) за адресою:
м. Слов’янськ,вул. Вокзальна,2
9. Здійснення заходів по дотриманню вимог
пожежної
безпеки
–
придбання
засобів
пожежогасіння

Всього по закладах
10. КП «Парк культури і відпочинку»

25051,7

10.3.Придбання устаткування для догляду за

14348,1

Протягом
року

Відділ культури,
КП «Парк
культури і
відпочинку»

80,0

80,0

Протягом
року

Відділ культури,
КП «Парк
культури і
відпочинку»
Відділ культури,

500,0

500,0

40,0

40,0

10.1.Обладнання упорядкованого майданчика для
розміщення пересувних комплексів "Луна-Парк",
"Цирк-шапіто", "Зоопарк" на території КП «Парк
культури і відпочинку»

10.2. Виготовлення та встановлення огорожі для
всієї території парку

4337,8

Протягом

Покращення протипожежного
стану закладів культури з
метою створення безпечних
умов для роботи працівників
та обслуговування користувачів
6365,8
Укріплення
та
розвиток
матеріально-технічної бази КП
«Парк культури і відпочинку»,
збереження та його розвиток, як
дозвіллєвого
центру
для
задоволення культурних потреб
громади у сфері активного та
змістовного дозвілля
Визначення меж території КП
«Парк культури і відпочинку»
згідно права власності на
земельну ділянку
Оновлення устаткування по
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року
територією парку (4 бензопили, 4 газонокосарки)

10.4.Будівництво вуличного туалету (в т.ч. розробка
проектно-кошторисної документації) на території
парку
10.5.Капітальний ремонт читального павільйону під
розміщення атракціону «Автотрек»(в т.ч. розробка
проектно-кошторисної документації)

10.6.Капітальний ремонт літнього театру «ХХХріччя Перемоги»(в т.ч. розробка проектнокошторисної документації)

10.7.Капітальний ремонт споруди музичної естради
КП «Парк культури і відпочинку» м. Слов’янська (в
т.ч. розробка проектно-кошторисної документації та
її експертна оцінка)

Протягом
року

Протягом
року

Відділ культури, 1499,705
КП «Парк
культури і
відпочинку»
Відділ культури,
300,0
КП «Парк
культури і
відпочинку»

300,0

Відділ культури,
КП «Парк
культури і
відпочинку»

2000,0

1900,0

Протягом
року

Відділ культури,
КП «Парк
культури і
відпочинку»

292,106

292,106

Протягом
року

Відділ культури,
КП «Парк
культури і
відпочинку»

100,0

100,0

2017

Відділ культури,
КП «Парк
культури і
відпочинку»

3159,4

3159,4

2017

Відділ культури,
КП «Парк
культури і

450,0

450,0

10.9. Будівництво розважальних майданчиків та
майданчиків для відновлення фізичних сил КП
«Парк культури і відпочинку» м. Слов’янська (в
тому числі коригування проектно-кошторисної
документації)

догляду за територією парку з
метою створення сприятливих
умов для активного відпочинку
громади
Створення сприятливих умов
для
активного
відпочинку
громади

1499,705

Протягом
року

10.8.Капітальний ремонт кабельного господарства
парку

10.10. Реконструкція КП «Парк культури і
відпочинку» міста Слов’янська (коригування
проектно-кошторисної документації та її експертна

КП «Парк
культури і
відпочинку»

100,0

Укріплення
та
розвиток
матеріально-технічної бази КП
«Парк культури і відпочинку»,
задоволення
культурнодозвіллєвих потреб громади
Збереження
та
оновлення
культурних об’єктів парку,
створення сприятливих умов
для активного відпочинку та
культурних потреб громади
Збереження
та
оновлення
культурних об’єктів парку,
проведення
на
належному
культурному рівні міських свят,
задоволення
культурнодозвіллєвих потреб громади
Оновлення
матеріальнотехнічної бази КП «Парк
культури і відпочинку» з метою
належного функціонування та
діяльності
паркового
господарства
Укріплення
та
розвиток
матеріально-технічної
бази
КП «Парк
культури
і
відпочинку»,
забезпечення
належного
функціонування
культурно-дозвіллєвого
підприємства
з
метою
задоволення культурних та
оздоровчих потреб громади в
сфері активного та змістовного
дозвілля
Забезпечення
належного
функціонування
культурнодозвіллєвого підприємства з
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відпочинку»

оцінка за 2012 рік)
2017

Відділ культури,
КП «Парк
культури і
відпочинку»

25,0

25,0

2017

Відділ культури

311,031

311,031

2017

Відділ культури
Слов’янської
міської ради

856

856

2017

Відділ культури
Слов’янської
міської ради

185,0

185,0

9798,242

9698,242

100,0

24046,342
7

100,0
8

10.11.Капітальнй ремонт атракціону «Колесо
огляду» ( в т. ч виготовлення проектно-кошторисної
документації ) КП «Парк культури і відпочинку»
міста Слов’янська

10.12 .Реконструкція вхідної групи (в т.ч. розробка
проектно-кошторисної документації) КП «Парк
культури і відпочинку» міста Слов’янська за
адресою: вул. Лозановича, 7

10.13. Фінансова підтримка КП «Парк культури і
відпочинку» міста Слов’янська

10.14. Монтаж обладнання розважальних
майданчиків та майданчиків для відновлення
фізичних сил КП «Парк культури і відпочинку» м.
Слов’янськ

метою задоволення культурних
потреб громади
Укріплення
та
розвиток
матеріально-технічної бази КП
« Парк культури і відпочинку»
забезпечення
належного
функціонування культурно дозвіллєвого
підприємства з
метою задоволення культурних
потреб міста
Забезпечення
привабливого
естетичного вигляду об’єктів
парку

Всього по парку

Разом по парку та закладам: 34849,942
2
3
4

4337,8
5

6

Належне функціонування та
утримання КП «Парк культури і
відпочинку» як культурнодозвіллєвого
об’єкта
для
задоволення культурних потреб
громади
Забезпечення
належного
функціонування
культурнодозвіллєвого підприємства з
метою задоволення культурних
потреб громади

6365,8
9

10

ІІІ. Збереження та охорона об’єктів культурної спадщини
1.Проведення інвентаризації пам’яток археологічної Протягом року
спадщини на території міста Слов’янська

Відділ
культури

2. Проведення паспортизації пам'яток історії та Протягом року
культури місцевого значення, визначення їх
майнової оцінки;
3. Проведення заходів по вшануванню загиблих Протягом року
героїв АТО

200,0

200,0

Відділ
культури

250,0

250,0

Відділ
культури

150,0

150,0

Належне
збереження,
використання
та
охорона
об’єктів культурної спадщини
Приведення у відповідність до
законодавства
документацію
щодо
охорони
об’єктів
культурної спадщини
Забезпечення
патріотичного
виховання
підростаючого
покоління, збереження пам’яті
про загиблих героїв під час
АТО
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4.Прведення
моніторингу
щодо
стану Протягом року
збереження,використання та охорони пам’яток
архітектури та містобудування на території міста
Слов’янська
5.Виготовлення та встановлення охоронних дощок, Протягом року
пам'ятних знаків та пам'ятників

Відділ
культури

150,0

150,0

Забезпечення
збереження,
використання
та
охорони
об’єктів культурної спадщини

Відділ
культури

250,0

250,0

6. Виготовлення проектів землеустрою на право Протягом року
користування об’єктами археологічної спадщини

Відділ
культури

300,0

300,0

7. Організація відповідних охоронних заходів щодо Протягом року
пам'яток місцевого значення та їх території, з метою
запобігання можливості руйнації, знищення або
пошкодження пам’яток історії, археології
8. Укладання охоронних договорів (зобов’язань) на Протягом року
об'єкти культурної спадщини щодо режиму їх
використання та охоронних зон
9. Проведення інвентаризації земель історико- Протягом року
культурного призначення, проведення робіт з
технічного обстеження стану курганів, визначення
меж території та їх охоронних зон

Відділ
культури

-

-

-

-

Вшанування пам’яті визначних
подій та людей на території
міста
Збереження, використання та
охорона об’єктів культурної
спадщини шляхом визначення
меж території навколо пам’яток
Збереження, використання та
охорона об’єктів культурної
спадщини

Відділ
культури

-

-

-

-

Відділ
культури

250,0

Разом: 1550,0
Разом по підрозділу «Культура» 36399,942

-

-

100,0

6365,8

250,0

4337,8

-

1550,0
25596,342

Визначення режиму утримання,
використання
та
охорони
об’єктів культурної спадщини
Належне
збереження,
використання
та
охорона
об’єктів культурної спадщини
х
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