
Додаток  

 до рішення четвертої  сесії VІІІ скликання від 25.02.2021р. № _____ 

 

Додаток 3 

до Комплексної програми  розвитку культури і туризму 

 Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки 

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми розвитку культури і туризму  Коростенської міської 

територіальної громади 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 

 

Розвиток  бібліотечної системи 
1. 

Збереження та розвиток 

Публічної бібліотеки КМТГ як 

культурно-освітнього на 

інформаційного закладу, 

забезпечення прав громадян на 

бібліотечне обслуговування, 

створення умов для 

задоволення духовних потреб 

населення міста, сприяння 

професійному та освітньому 

розвитку громадян, загальної 

доступності до інформації та 

культурних цінностей 

1. Забезпечення бібліотек кращими 

зразками вітчизняної та зарубіжної 

книжкової продукції.  

щорічно Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 

2021р. - 90,0 тис.грн.  

 

Створення  оптимальних 

умов для реалізації 

бібліотеками своїх 

соціальних функцій та 

підвищення їх ролі як 

центрів культури, освіти 

та інформації; 

 

2. Виготовлення проектної  

документації  та встановлення 

сертифікованої в Україні пожежної 

сигналізації для бібліотеки-філії № 

3,5 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

100,0 тис.грн. 

3. Просочення дерев’яних стелажів 

вогнетривким розчином, 

випробування електромережі на 

омічний опір 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

8,0 тис.грн. 

4. Забезпечення умов зберігання  

бібліотечних фондів (температурно-

вологісний режим, оснащення 

меблями, системами контролю 

мікроклімату, кондиціювання 

повітря, впровадження технології 

біозахисту бібліотечних фондів): 

 

- оснащення спеціалізованими 

Щороку Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 

2021р.-  185,0тис.грн. 

 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

60,0 тис.грн. 



меблями бібліотеки-філії № 5,6,8 

- встановлення системи 

кондиціювання  бібліотеки-філії № 3,5 

- оснащення спеціалізованими 

меблями бібліотеки-філії № 7 

- оснащення спеціалізованими 

меблями  центральної бібліотеки 

ім..М.Островського 

 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

30,0 тис.грн. 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

45,0 тис.грн. 

5. Поповнення матеріально-

технічної бази: 

- придбання комплекту комп’ютерної 

техніки та проекторів для надання 

послуг користувачам бібліотеки-філії 

№ 1,2,3,7 

шорічно Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 

2021р. -  45,0 тис.грн. 

Створення комфортних 

умов роботи, сучасної 

матеріально-технічної 

бази закладів культури 
ІІІ етап: 

2021р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

20,0 тис.грн. 

- придбання плазмового телевізора 

для бібліотеки-філії № 1 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

25,0 тис.грн.  

6. Проведення заходів з 

енергозбереження та ремонтів 

приміщень бібліотек: 

- придбання та встановлення метало 

пластикових вікон та дверей в 

бібліотеці-філії № 7 

Щорічно Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 2021р. – 

 125 тис.грн.   

  

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

25,0 тис.грн.  

- поточний ремонт системи 

електропостачання та встановлення 

лічильника в  бібліотеці-філії 

с.Каленське 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 

- поточний ремонт системи освітлення 

в приміщенні бібліотеці-філії с.Мала 

Зубівщина 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 

7. Виготовлення технічної 

документації  та оформлення 

земельних ділянок на приміщення 

відокремлених підрозділів ЦБС 

м.Коростеня 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІ етап: 2021р.- 50,0 

тис.грн. 

 

 

 

Збереження та розвиток Коростенської міської школи мистецтв ім.Анатолія Білошицького  

(з відокремленим підрозділом Грозинська музична школа) 
2. Забезпечення надання 

початкової музичної, 

хореографічної освіти, 

образотворчого мистецтва, 

розвиток індивідуальних 

здібностей і талантів дітей 

та молоді; 

 

1. Забезпечення відповідно до 

сучасних санітарно-гігієнічних 

норм та інженерно-технічних вимог 

безпечних та комфортних умов 

навчання у школі мистецтв 

ім..А.Білошицького (оснащення 

меблями, системами контролю 

мікроклімату, кондиціювання 

повітря, утеплення фасаду): 

щорічно Відділ культури 

і туризму, 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 

2021р.- 1020,0 

тис.грн. 

 

- забезпечення умов 

для розвитку доступної 

та якісної початкової 

мистецької освіти для 

дітей; 

- забезпечення 

виконання типових 

навчальних планів 



- поточний ремонт класів школи 

мистецтв ім..А.Білошицького 

(вул.І.Франка,6) 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

20,0 тис.грн. початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів; 

- зміцнення 

матеріально-технічної 

бази  (ремонт, 

забезпечення 

музичними 

інструментами, 

оргтехнікою, нотною, 

методичною 

літературою) 

- капітальний ремонт приміщення  

школи мистецтв ім..А.Білошицького 

(вул.І.Франка,4) 

ІІІ етап: 

2021р. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

місцевий 

бюджет 

500,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт каналізаційної 

мережі та системи опалення 

Грозинської музичної школи 

(вул.В.Шленчака,19) 

ІІІ етап: 

2021р. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

місцевий 

бюджет 

500,0 тис.грн. 

2. Придбання музичних 

інструментів, музичної літератури, 

комп’ютерн6ої техніки, костюмів, 

меблів: 

щорічно Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 2021р. – 

 20,0 тис.грн. 

 

- придбання музичних інструментів  ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

20,0 тис.грн. 

Коростенський Палац культури імені Т.Г.Шевченка (з відокремленими філіями) 

3. Підтримка діяльності та 

сприяння розвитку 

народних і зразкових 

аматорських колективів, 

студій, любительських 

об’єднань міського Палацу 

культури ім.Т.Шевченка; 

 

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 

ІІІ етап: 

2021р.- 2600,0 

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 жителів міста до 

інформаційних ресурсів; 

  

- поточний ремонт сходових клітин, 

кабінетів 1 поверху Коростенського 

МПК ім.Т.Шевченка 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

200, 0 тис.грн.  

 

  

- капітальний ремонт частини вхідних 

сходів Коростенського МПК 

ім..Т.Шевченка 

ІІІ етап: 

2021р. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства  

місцевий 

бюджет 

300,0 тис.грн.  

 

  

- придбання меблів в Коростенський 

МПК 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

 10,0 тис.грн.  

  
- поточний ремонт приміщення 

Будинок культури с. Грозине 

І етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

500,0 тис.грн. 

  
- укладання тротуарної плитки біля 

клубу с.Злобичі, с.Нивки 

І етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

40,0 тис.грн. 
 

  

- капітальний ремонт Будинку 

культури с. Мала Зубівщина 

ІІІ етап: 

2021р. 

Управління 

житлово-

комунального 

місцевий 

бюджет 

500,0 тис.грн. 

 



господарства  

  

- капітальний ремонт даху та заміна 

вікон в приміщенні Будинку культури 

с. Новаки 

ІІІ етап: 

2021р. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства  

місцевий 

бюджет 

500,0 тис.грн. 

 

  

- капітальний ремонт даху та заміна 

вікон в приміщенні  клубу с. 

Стемигород 

ІІІ етап: 

2021р. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства  

місцевий 

бюджет 

500,0 тис.грн. 

 

  
- поточний ремонт Будинку культури 

с. Холосне 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 
 

  

2. Виготовлення технічної 

документації  та оформлення 

земельних ділянок на приміщення 

відокремлених підрозділів  

Коростенського Палацу культури 

ім..Т.Шевченка 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 2021р.- 50,0 

тис.грн. 

 
 

Заходи з розвитку туризму 

 

4. 

Забезпечення розвитку 

туристичного потенціалу 

громади та Коростенського 

району, обліку та 

збереження об’єктів 

культурної спадщини. 

1. Заходи з розвитку туристичного 

потенціалу міста як туристичного 

центру: 

Щорічно 

 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІІ етап: 

2021р.–100,0 тис.грн. 

 

Підвищення 

привабливості міста як 

туристичного центру 

громади та 

Коростенського 

 району, поліпшення 

якості туристичних 

послуг, збільшення 

туристичних потоків на 

території громади. 

Презентація 

туристичного потенціалу 

громади. Розширення 

позитивного іміджу 

Коростеня, туристичного 

продукту на 

внутрішньому та 

зовнішньому ринках 

 

 

 

-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. 

щорічно 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 2021р.- 5,0 

тис.грн. 

 

 

 

 - щорічний випуск інформаційних 

видань, буклетів, довідників 

туристичних атракцій міста:  

 оновлення та друк туристичного 

інформатора; 

 розробка та друк туристичної мапи 

громади (українська та англійська 

версії); 

  розробка та друк презентаційної 

продукції «Коростень 

туристичний»: настінний 

щорічно Відділ культури 

і туризму 

 

 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 2021р.- 10,0 

тис.грн. 

 

 

 

 



(настільний) календар, поштові 

листівки з видами міста (ретро), 

магніти. 

 
 - розробка туристичного сайту міста ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

10,0 тис.грн. 

 
 

 

 - проведення прес-турів для 

представників туристичної сфери 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

5,0 тис.грн. 

 

 
 - матеріально-технічне забезпечення 

роботи ТІЦ  

щорічно Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 2021р.- 15,0 

тис.грн. 
 

 
 - поточний ремонт приміщення КУ 

«ТКІЦ» 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 
 

 

 - участь у міжнародних, 

всеукраїнських наукових, 

туристичних семінарах, конференціях, 

виставках 

щорічно   ІІІ етап: 2021р.- 5,0 

тис.грн. 
 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

 

5. 

Підтримка діяльності 

підрозділу централізованої 

бухгалтерії для 

забезпечення діяльності 

закладів культури 

1. Поповнення матеріально-

технічної бази централізованої 

бухгалтерії відділу культури і 

туризму 

щорічно Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 2021р.- 25,0 

тис.грн. 

 

Створення сучасної 

матеріально-технічної 

бази закладів культури 

 - придбання комплекту 

комп’ютерної техніки 

    І етап: 

2021р 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

15,0 тис.грн.  

 
 - придбання комплекту меблів та 

стільців 

    І етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

10,0 тис.грн.  

 
Інші видатки 

 

6. 

Забезпечення проведення 

масових заходів, розвиток 

творчих 

здібностей,створення умов 

для розвитку туристичного 

потенціалу міста, обліку та 

збереження об’єктів 

культурної спадщини. 

1. Видання книг місцевих авторів в 

т.ч.: 

- видання місцевих авторів 

 

Щорічно  

 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 

2021р.-20,0 тис.грн. 

 

Свобода художньої 

творчості, розвиток 

творчих талантів міста 

 

2. Заходи з охорони об’єктів 

культурної спадщини: 

Щорічно Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІІ етап: 

2021р.- 510,0 тис.грн.  

 

Збереження культурної 

спадщини міста для 

наступних поколінь 

 

- виготовлення інформаційних 

таблиць з QR-кодами на 7 пам’яток 

архітектури - 10,0 тис.грн. 

ІІІ етап: 

2021р. 

  10,0 тис.грн. 

 

  

- організація наукових досліджень 

об’єктів археологічної спадщини.   

Археологічні дослідження території 

городища № 1 (Червона Гірка) 

ІІІ етап: 

2021р. 

  100,0 тис.грн. 

 
 

  - виготовлення проектів землеустрою ІІІ етап: Відділ культури місцевий 140,0 тис.грн.  



на землі історико-культурного 

призначення 

2021р. і туризму бюджет 

  
- встановлення експертної оцінки на 

20 об’єктів культурної спадщини 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

60,0 тис.грн. 

 

  
- виготовлення облікової 

документації на 20 об’єктів 

культурної спадщини 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

200,0 тис.грн. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


