
Термін реалізації програми

№ 

з/п 

Термін 

виконання Виконавці

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис. 

грн.

Річний обсяг 

фінансування

Фактично 

профінансова

но у звітному 

періоді,тис. 

грн.

Відсоток 

виконання 

заходу %

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КПСМНЗ 

художня та музичні 

школи №1-5

45683,0 46085,5 46079,5 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КПСМНЗ 

художня та музичні 

школи №1-5

1608,6 1050,0 1029,4 98

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КПСМНЗ 

художня та музичні 

школи №1-5

1272,3 1417,7 1404,5 99

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КПСМНЗ 

художня та музичні 

школи №1-5

500,8 477,6 446,7 94

Проект 1.1 "Школи естетичного виховання"

Проведена оплата 

комунаальних послуг та 

енергоносіїв. 

Оплочено послуги охорони, 

звязку, утримання 

приміщень  поточні 

ремонти приміщень та 

комп"ютерної техніки, 

музичних інструментів,  ін.

Придбано господарчі та 

канцелярські товари, меблі, 

комплектуючі до музичних 

інструментів та 

комп"ютерної техніки, 

електротовари та ін.

про результати виконання 

Комплексної цільової Програми розвитку культури  Житомирської міської об′єднаної тереторіальної  громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

за  2019 рік

Рішення міської ради від 18.12.2017р. №1272 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми розвитку культури Житомирської міської об ′єднаної територіальної 

громади"Нова основа культурнго розвитку Житомирської міської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Управління культури Житомирської міської ради 

назва міської цільової програми

Дата і номер рішення міської ради, яким 

затверджено Програму та зміни до неї

Додаток до листа

Завіт

Збереження та розвиток 

початкових спціалізованих 

мистецьких навчалних закладів 

(шкіл естетичного виховання), 

збільшення контингенту та 

розвиток індивідуальних 

здібностей і талантівдітей та 

молоді, забезпечення умовдля 

творчого розвитку особистості, 

підвищення культурного рівня 

та естетичного виховання дітей, 

юнацтваміста та надання 

музичної освіти через доступність 

до надбань вітчизняної і світової 

культур, створення умов для 

індивідуальної і колективної 

художньої творчості

Забезпечення оплати праці працівників в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах 

естетичного виховання ) міста

Проведено розрахунки по 

заробітній платі. 

Відповідальний виконавець Програми

2018-2020 роки

1. Виконання заходів програми

Пріоритетні завдання Зміст заходів

Інформація про 

виконання,або причини 

невиконання заходу

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв   в 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах 

(школах естетичного виховання ) міста

Забезпечення господарчого утримання в школах естетичного 

виховання міста- оплата транспортних послуг для забезпечення 

участі у Міжнародному конкурсі зразкового хору "Глорія"

Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах 

естетичного виховання) міста, - ( депутатські кошти Манухін 

М.Л.) КПСМНЗ музична школа №1 ім. Б.М. Лятошинського 

пошиття класичних костюмів - придбання класичних костюмів 

учасникам зразкового хору "Глорія"

1.



49064,7 49030,8 48960,1

Збереження та розвиток 

початкових спціалізованих 

мистецьких навчалних закладів 

(шкіл естетичного виховання), 

збільшення контингенту та 

розвиток індивідуальних 

здібностей і талантівдітей та 

молоді, забезпечення умовдля 

творчого розвитку особистості, 

підвищення культурного рівня 

та естетичного виховання дітей, 

юнацтваміста та надання 

музичної освіти через доступність 

до надбань вітчизняної і світової 

культур, створення умов для 

індивідуальної і колективної 

художньої творчості

Всього:

1.



2019 рік
Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"
5408,7 5492,5 5488,4 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"
736,6 529,9 529,7 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"
954,3 1048,0 1044,0 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"
241,5 459,4 452,8 99

7341,1 7529,8 7514,9

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КЗ "Палац 

культури"

5998,0 5880,1 5879,9 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КЗ "Палац 

культури"

412,8 308,3 307,4 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КЗ "Палац 

культури"

193,9 207,8 207,8 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КЗ "Палац 

культури"

347,5 443,9 443,6 100

Проект 1.2 "Бібліотечна справа"

Проект 1.3 "Клубна справа"

Всього:

Проведена оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

Проведено оплату послуг 

охорони приміщення, 

зв′язку, поточні ремонти 

приміщень та комп"ютерної 

техніки,  ремонт автомобіля 

та ін.

Придбано господарчі та 

канцелярські товари, меблі, 

періодичні видання, 

електротовари, сценічні 

костюми, проектор та 

моторизований екран, 

комбінований підсилювач та 

комплектуючі до ритм-

гітари та ін.).

Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої 

бібліотечної системи, забезпечення передплати періодичних 

видань для використання бібліотечними закладами

Забезпечення оплати праці працівників КЗ "Палац культури"

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КЗ 

"Палац культури"

Забезпечення господарчого утримання КЗ "Палац культури"

Розвиток матеріально-технічної бази Палацу культури

Забезпечення оплати праці працівників Централізованої 

бібліотечної системи

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв 

Централізованої бібліотечної системи  

Забезпечення господарчого утримання Централізованої 

бібліотечної системи  

Проведено розрахунки по 

заробітній платі. 

Проведено розрахунки по 

заробітній платі.  

Проведена оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

Проведено розрахунки з 

оплати послуг , зв′язку,  

утримання приміщення, 

страхування, поточні 

ремонти приміщень та 

комп"ютерної техніки та ін.

Придбано господарчі та 

канцелярські товари, меблі, 

періодичні видання, 

електротовари та ін.

Забезпечення та розвиток 

централізованої бібліотечної 

системи м. Житомира , як 

культурно-освітнього та 

інформаційного закладу, 

забезпечення прав громадян на 

бібліотечне обслуговування, 

загальної доступності до 

інформації та культурних 

цінностей, приведення 

бібліотечної системи у 

відповідність до сучасних вимог 

автоматизації бібліотечних 

проццесів, забезпечення 

комп′ютерами та доступності до 

Інтернет ресурсів

2.

Підтримка діяльності та 

сприяння розвитку членам 

колективів міського Плацу 

культури, росту активності 

громадян у підвищенні 

культурного іміджу міста 

забезпечення проведення 

культурно-мистецьких заходів , 

ровиток музичного мистецтва у 

місті та роботу гуртків, сецій, 

аматорських колективів, 

сприяння концертній діяльності 

духових оркестрв та хорових 

колктивів

3.



6952,2 6840,1 6838,7Всього:

Підтримка діяльності та 

сприяння розвитку членам 

колективів міського Плацу 

культури, росту активності 

громадян у підвищенні 

культурного іміджу міста 

забезпечення проведення 

культурно-мистецьких заходів , 

ровиток музичного мистецтва у 

місті та роботу гуртків, сецій, 

аматорських колективів, 

сприяння концертній діяльності 

духових оркестрв та хорових 

колктивів

3.



Проект 1.4 "Керівництво і управління в галузі "Культура"

2019 рік
Управління культури 

міської ради
1412,8 1408,8 1408,4 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
1873,1 1394,2 1394,2 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
25,0 25,5 25,5 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
9,5 9,5 9,5 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
118,9 95,1 94,00 99

2019 рік
Управління культури 

міської ради
20,0 15,7 15,7 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
49,7 54,6 52,4 96

2019 рік
Управління культури 

міської ради
42,6 36,3 36,3 100

3551,6 3039,7 3036,0

2019 рік
Управління культури 

міської ради
1350,0 1109,4 1095,0 99

Проект 2.1 "Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх т мистецьких заходів

Проведено  заходи згідно 

затвердженого переліку 

(День Європи, День 

Конституції України та, 

День Незалежності, День 

українського козацтва ін.) .

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв 

централізованої бухгалтерії 

Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв 

апарату управління культури міської ради 

Придбано господарчі та 

канцелярські товари,  

електротовари, 

комплектуючі до 

комп"ютерної техніки та ін.

Проведено оплату послуг 

охорони приміщення, зв′язку, 

поточні ремонти приміщень 

та комп"ютерної техніки та 

ін.

 Проведено оплату послуг 

охорони приміщення, 

поточні ремонти приміщень 

та комп"ютерної техніки та 

ін.

Забезпечення господарчого утримання централізованої 

бухгалтерії 

Забезпечення господарчого утримання апарату управління 

культури міської ради 

Реалізаці єдиної політики в сфері 

організації масових заходів, 

концертів, конкурсів, фестивалів, 

виявлення талановитих 

особистостей, відзначення свят 

та ювілейних дат

5.

Забезпечення оплати праці працівникам централізованої 

бухгалтерії 

Забезпечення оплати праці працівникам апарату управління 

культури міської ради 

Зміцнення матеріально-технічної бази централізованої 

бухгалтерії 

Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління 

культури міської ради 

Всього:

Державні заходи

Проведено розрахунки по 

заробітній платі.  

Проведено розрахунки по 

заробітній платі.  

Придбано господарчі та 

канцелярські товари,  

періодичні видання, 

електротовари, 

комплектуючі до 

комп"ютерної техніки та ін.

Адміністрування програм 

культурно-мистецького 

спрямування

Проведена оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

Проведена оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

4.



2019 рік
Управління культури 

міської ради
3143,0 3143,0 3143,0 100

Проведено  заходи згідно 

затвердженого переліку 

(Новорічні та різдвяні свята, 

великодні свята, День міста 

та  ін.).

Реалізаці єдиної політики в сфері 

організації масових заходів, 

концертів, конкурсів, фестивалів, 

виявлення талановитих 

особистостей, відзначення свят 

та ювілейних дат

5.

Загальноміські заходи



2019 рік
Управління культури 

міської ради
1200,0 1160,0 1159,3 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
1540,0 1234,1 1234,1 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
990,0 684,1 684,1 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
300,0 300,0 300,0 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
250,0 250,0 250,0 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
50,0 16,1 16,1 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
75,0 74,6 74,5 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради
12,0 0,0 0,0 0

Заходи з громадськими 

організаціями проведно 

згідно затвердженого 

переліку відповідно до  

Рішень виконавчого 

комітету 

Проведено міжнародний 

фестиваль "Пісенний спас" 

(проведено розрахуни за 

організацію та проведення 

заходу)

3.Міжнародна хореографічна асамблея імені Н. Скорульської Захід проведено  відповідно 

до   Рішення виконавчого 

комітету. 

Проведення консультаційних послуг з української мови Відсутність потреби в  

наданні консультаційних 

послуг

Мистецькі заходи 

Проведено лекційні заняття 

мистецької лабораторії, 

закуплено друковану 

продукцю, рамки,призи, 

оплочено послуи рекламно-

інформаційного супроводу.

Стипендія  виплачена згідно 

Розпорядженя міського 

голови від 17.04.2019 року 

№407 обдарованим та 

перспективним вихованцям 

шкіл естетичного виховання 

міста

Заходи з громадськими 

організаціями проведно 

згідно затвердженого 

переліку відповідно до  

Рішень виконавчого 

комітету 

1. Конкурс з надання фінансової підтримки громадськими 

організаціям

2. Міжнародний фстиваль мистецтв "Пісенний спас"

Реалізаці єдиної політики в сфері 

організації масових заходів, 

концертів, конкурсів, фестивалів, 

виявлення талановитих 

особистостей, відзначення свят 

та ювілейних дат

5.

Спільні заходи з громадськими оганізаціями: 

Мистецька лабораторія  "Школа соціально-культурного 

менеджменту"

Стипендія міського голови для творчо обдарованої молоді 

учнів шкіл естетичного виховання дітей

Проведено  заходи згідно 

затвердженого переліку 

(проведено фестиваль 

"Різдвяний джаз", звітні 

концерти шкіл естетичного 

виховання дітей, Всесвітній 

день вишиванки та ін.).



2019 рік
Управління культури 

міської ради
320,0 320,0 320,0 100

7690,0 7057,2 7042,0

Святковий ярмарок на вулиці Михайлівській в рамках другого 

форуму регіонів України та республіки Білорусь

Кошти  використані для 

проведення святкового 

ярмарку.

Реалізаці єдиної політики в сфері 

організації масових заходів, 

концертів, конкурсів, фестивалів, 

виявлення талановитих 

особистостей, відзначення свят 

та ювілейних дат

5.

Всього:



2019 рік

Управління культури 

міської ради

50,0 33,1 33,1 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради

240,0 239,9 239,9 100

2019 рік
Управління культури 

міської ради

100,0 49,5 49,5 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради

80,0 79,9 79,9 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради

30,0 30,0 30,0 100

500,0 432,4 432,4

2019 рік

Управління культури 

міської ради КП 

Об′єднана дирекція 

кінотеатрів міста"

989,0 989,0 989,0 100

989,0 989,0 989,0

2666,2 100

Кошти  використані  на 

благоустрій парку 

(утримання в належному 

санітарному стані території 

парку, забезпечення 

охорони та прибирання 

території літнього театру 

"Ракушка",  догляд за 

зеленими насадженнями та 

ін.). 2666,22019 рік
Управління культури 

міської ради КП "Парк"
2757,6

Проект 2.2 "Проведення організаційно-масових заходів"

Проект 2.3 "Кінообслуговування населення м. Житомира"

Проект 2.4 "Організаці благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира"

Кошти  використані  на 

прдбання державної 

символіки, нагород, 

почесних знаків, медалей, 

значків, відзнак.

Кошти використані на 

придбання сувенірної 

продукції, подарунків та ін. 

для гостей міста та 

зарубіжних делегацій.

Кошти використані для 

придбання квіткової 

продукції до свят та інших 

заходів.

Буклети, презентаційна 

продукція, листівки, 

запрошення будуть придбані 

до заходів згідно 

затвердженого переліку.

Кошти використані на 

надання фінансової 

підтримки КП "Об′єднана 

дирекція кінотеатрів міста".

Кошти використані на 

транспортні витрати для 

організації та проведення 

заходів. 

Забезпечення придбання нагород, державної символіки міста , 

почесних знаків, медалей, нагрудних значків, відзнак тощо

8. Збереженн паркового 

середовища, створення 

сприятливих умов для масового 

відпочинку та оздоровлення в 

парковихзонах мешканців міста, 

їх змістовногоповноцінного 

дозвілля та розваг

7.

Транспортні витрати 

6. Проведення на відповідному 

рівні офіційних 

прийомівпредставників установ, 

організацій, підприємствміста 

Житомира, інших міст України 

та закордонних держав  та гідне 

представлення міської влади на 

урочистих подіях, ювілейних та 

інших заходах, що відбуваються у 

містах України та закордоном 

Підтримка державної політики у 

сфері кінообслуговування 

населення, створення умов 

доступу глядачів до перегляду 

національних фільмів

Всього:

Надання фінансової підтримки

Всього:

утриманн в належному санітарному стані території парку 

(благоустій парку)                                                                  

забезпечення охорони та прибирання території літнього театру 

"Ракушка"                                                                    

електроенергія для забезпечення належного функціонування 

літнього театру "Ракушка"                                                     догляд 

за зеленими насадженнями, сдіння дерев, кущів, та 

багаторічних квіткових рослин                                              

боротьба з шкідниками та деревними хворобами                  

догляд, утримання, видалення аварійних,засохлих, та 

пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели

Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, лампадок 

тощо.

Придбання квіткової продукції, рослинництва та продукції із 

штучних квітів

Придбання та виготовлення буклетів, презинтаційної продукції 

з логотипом міста, запрошень, листівок

Благоустрій міста;                                                          



2757,6 2666,2 2666,2

2019 рік
Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"

234,0 207,1 207,1 100

2019 рік Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"

195,0 195,0 195,0 100

2019 рік Управління культури 

міської ради, КП "Парк" 

міської ради

0,0 59,4 59,4 100

234,0 461,5 461,5

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КП "Парк" 

міської ради

950,0 860,3 860,5 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КП "Парк" 

міської ради

294,3 257,4 257,4 100

2019 рік

Управління культури 

міської ради, КП "Парк" 

міської ради

143,0 125,1 125,1 100

1387,3 1242,8 1243,0

80467,5 79289,5 79183,8

В.о.начальниак управління культури Н.М. Марчук

Головний бухгалтер О.В.Галіцька

Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової 

належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних 

мереж в т.ч. виготовлення ПКД

Кошти викорстані на 

встановлення вузла 

комерційного обліку для 

уникнення необлікового 

водокористування.

2666,2 100

Кошти  використані  на 

благоустрій парку 

(утримання в належному 

санітарному стані території 

парку, забезпечення 

охорони та прибирання 

території літнього театру 

"Ракушка",  догляд за 

зеленими насадженнями та 

ін.). 

"Заходи з реалізації проектів розвитку культури міста Житомира на 2018-2020 роки" 

2666,2

Кошти  використані для 

придбання літератур. 

2019 рік
Управління культури 

міської ради КП "Парк"
2757,6

Всього:

Створення дитячих кімнат в бібліотеках-філіях 

№1,3,4,7,8,10,11,12,13,14,16 та ЦМБ ім. В. Земляка 

Всього:

Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: 

"Міському парку -нові атракціони" в т.ч. виготовлення ПКД

Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: 

"Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у 

Гідропарку"   в т.ч. виготовлення ПКД

Реконструкція території благоустрою з облаштуванням "Зони 

відпочинку для мам з маленькими дітьми" в т.ч. виготовлення 

ПКД 

Поповнення бібліотечного фонду, придбання літератури

"Бюджет участі міста Житомира"

Кошти використані на 

придбання та встановлення 

атракціону.

Встановлено сонячні дерева 

для зарядки мобільних 

пристроїв.

Кошти  використані для 

створення дитячих кімнат в 

бібліотеках-філіях.  

Кошти використані на 

облаштування зони 

відпочинку для мам з 

маленькими дітьми.

8. Збереженн паркового 

середовища, створення 

сприятливих умов для масового 

відпочинку та оздоровлення в 

парковихзонах мешканців міста, 

їх змістовногоповноцінного 

дозвілля та розваг

Забезпечення збнрнження , 

розвиток Централізованої 

бібліотечної системи міста 

Житомира

9.

Реалізація бюджету участі в 2019 

році 

10.

утриманн в належному санітарному стані території парку 

(благоустій парку)                                                                  

забезпечення охорони та прибирання території літнього театру 

"Ракушка"                                                                    

електроенергія для забезпечення належного функціонування 

літнього театру "Ракушка"                                                     догляд 

за зеленими насадженнями, сдіння дерев, кущів, та 

багаторічних квіткових рослин                                              

боротьба з шкідниками та деревними хворобами                  

догляд, утримання, видалення аварійних,засохлих, та 

пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели








