
Додаток  

 до рішення восьма  сесія VІІІ скликання від 19.08.2021р. № _____ 

 

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 

 Збереження та розвиток Коростенської міської школи мистецтв ім.Анатолія Білошицького 

 
3. 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 

місцевий 

бюджет 

 - забезпечення умов 

для розвитку доступної 

та якісної початкової 

мистецької освіти для 

дітей; 

- забезпечення 

виконання типових 

навчальних планів 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів; 

- зміцнення 

матеріально-технічної 

бази  (ремонт, 

забезпечення 

музичними 

інструментами, 

оргтехнікою, нотною, 

методичною 

літературою) 

  - поточний ремонт сходових клітин 

та фойє Коростенської міської школи 

мистецтв ім.А.Білошицького 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

 49,5 тис.грн. 

  - придбання покриття для підлоги в 

навчальні класи в приміщенні по 

вул.І.Франка,4 (лінолеум) 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

36,0 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 

 - 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; 

  

- капітальний ремонт приміщення 

Будинок культури с. Грозине 

ІІІ етап: 

2021р. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

місцевий 

бюджет 

1500,0 тис.грн. 

  - поточний ремонт Будинку культури 

с.Грозине 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

200,0 тис.грн. 

  
- поточний ремонт шиферного 

покриття Будинку культури с.Мала 

Зубівщина 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 

  - придбання та встановлення дверей в 

Будинку культури с.Новаки 

ІІІ етап: 

2021р. 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

30,0 тис.грн. 

  

- встановлення вузла комерційного 

обліку теплової енергії в клуб –філія 

по вул.Каштанова,3 

- укладання  тротуарної  плитки  біля 

Будинку  культури с.Грозино 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

 

ІІІ етап: 

2021р. 

 

Відділ культури 

і туризму 

 

 

Відділ культури 

і туризму 

місцевий 

бюджет 

 

 

місцевий 

бюджет 

49,5 тис.грн. 

 

 

 

30,0 тис.грн. 

 

Секретар міської ради                                                                 Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


