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Комплексна програма розвитку культури і туризму 
Коростенської  міської  територіальної  громади 

на 2022-2026 роки 
1. Паспорт Програми 
Загальна характеристика: Комплексна програма розвитку культури і туризму  
Коростенської  міської  територіальної  громади  на 2022-2026 роки. 
 
1. Ініціатор розробки 

Програми 
Виконавчий комітет Коростенської міської 
ради 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розробки програми 

Бюджетний Кодекс України № 2456 від 
08.07.2010р. зі змінами 
Закони України: 
«Про культуру» № 2778-VI від 14.12.2010р. зі 
змінами,  
«Про бібліотеки і бібліотечну справу»  
№ 32/95-ВР  від 27.01.95р. зі змінами,  
«Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017р. зі 
змінами, 
 «Про позашкільну освіту» № 1841-ІІІ від 
22.06.2000р. зі змінами,  
«Про охорону культурної спадщини» № 1805-
Ш від 08.06.2000р. зі змінами,  
«Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.92р. 
зі змінами  

3. Розробник Програми Відділ культури і туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 

4. Співрозробники 
Програми 

- Публічна бібліотека  Коростенської  міської  
територіальної  громади  

- Коростенський міський Палац культури 
ім.Тараса Шевченка 

- Коростенська міська школа мистецтв 
ім.А.Білошицького 

- КУ «Туристично-культурний інформаційний 
центр» 

5. Відповідальний 
виконавець Програми 

Відділ культури і туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 

6. Учасники Програми Заклади культури, підпорядковані відділу 
культури і туризму виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 
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7. Термін реалізації 

Програми 
2022 – 2026 роки 

7.1. Етапи виконання 
програми (для 
довгострокових програм) 

І етап – 2022-2024 роки 
ІІ етап - 2025 рік 
ІІІ етап - 2026 рік 

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у 
виконанні програми 

Бюджет Коростенської міської територіальної 
громади, позабюджетні джерела, включаючи 
власні ресурси закладів культури, громадських 
організацій, усіх зацікавлених осіб та 
організацій 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього 

24596,0 тис.грн. 

 у тому числі  
9.1. коштів бюджету 

Коростенської міської 
територіальної громади* 

24596,0 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел - 
 
* фінансування Програми відбувається в межах фактичних коштів, виділених в межах 
ресурсу  бюджету Коростенської міської територіальної громади 
 
2. Аналіз мережі закладів культури та проблеми, на розв’язання яких 
спрямована програма 

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, закони України «Про 
культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 
праці», «Про мови в Україні», «Про засади державної мовної політики», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», нормативні акти профільних Міністерств 
регулюють суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, 
розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних 
цінностей, і спрямовані  на забезпечення доступу до них; визначають статус 
бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотечної справи в 
Україні, гарантуючи право на вільний доступ до інформації, знань, залучення 
до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що 
зберігаються в бібліотеках; реалізацію конституційного права людини на 
освіту; визначають державну політику у сфері позашкільної освіти, основні 
положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх 
життя і здоров'я у процесі трудової діяльності тощо. 

 
Базова мережа закладів культури Коростенської міської  територіальної  

громади  включає в себе 5 установ (зі статусом юридичної особи), з них: 
- Коростенський міський Палац культури ім.Т.Шевченка з 

відокремленими підрозділами : клубами-філіями №1 (мікрорайон 
Чигирі), №2 (мікрорайон с.Мирний) та 19 клубних закладів в  сільській  
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місцевості. Протягом 2021 року проведено 45 масових заходів. 
Працюють 68 творчих колективів;  

- Коростенська міська школа мистецтв ім.А.Білошицького з 
відокремленим підрозділом в с.Грозино в яких навчаються 660 учнів (9 
відділів); 

- Публічна бібліотека  Коростенської  міської  територіальної  громади, в  
складі якої центральна бібліотека ім.М.Островського та 8 бібліотек-
філій в м.Коростень, 11 бібліотек – філій в сільській  місцевості; 

- Комунальна установа «Туристично-культурний інформаційний центр 
міста Коростень». 

- Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 
 
Культурне життя на карантині не зупинилось, воно трансформувалось, 

тобто набуло нових форм. Робота закладів проводилась в режимі онлайн, 
активізувалась робота на веб-ресурсах галузі. За рахунок активації роботи 
галузі в соціальних мережах 600 «підписників» додалось до сторінок закладів 
культури. 

З 2013 року в місті функціонує туристично-інформаційний центр, який в 
2019 році став комунальною установою. Незважаючи на карантинні 
обмеження протягом 2021 року проведено більше 150 екскурсій в краєзнавчий 
музей міста, ВІК «Скеля», кімнату-музей виробів фарфорового заводу, парк 
культури і відпочинку ім.М.Островського. 

На даний час в місті є недостатнім рівень розвитку внутрішнього 
туризму, ще досить низький рівень поінформованості туристів про туристичні 
маршрути та об’єкти туристичної інфраструктури. 

Не дивлячись на постійне зростання бюджетного фінансування в частині 
захищених статей «заробітна плата та комунальні послуги», його обсяги 
залишаються недостатніми в частині видатків на розвиток. Матеріально-
технічна база галузі морально і фізично застаріла і потребує суттєвого 
оновлення: течуть дахи, відсутнє опалення в закладах; звукопідсилююча 
апаратура, музичні інструменти, сценічні костюми, бібліотечні фонди та 
музична література, технічні засоби, обладнання та меблі не відповідають 
сучасним вимогам організації діяльності закладів культури.  

Потребують негайного вирішення питання щодо проведення в закладах 
культури заходів з виконання вимог пожежної безпеки, охорони праці, 
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, забезпечення вільного 
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.  
         Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської  
міської  територіальної  громади на 2022 - 2026 роки забезпечить системний 
підхід до розв’язання проблем галузі в сучасних економічних умовах  
відповідно  вимогам часу, адже вона враховує основні тенденції розвитку 
культурної та туристичної сфер, реальний стан виконання діючих програм і 
повинна забезпечити розвиток культури, внутрішнього туризму на наступні 
п’ять років.  
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3. Мета програми 
         Основною метою Програми є підвищення якості надання культурних 
послуг,  розвиток професійного мистецтва та створення умов для творчого 
розвитку особистості, збереження і охорона культурної спадщини, що включає 
в себе підготовку приміщень закладів до створення Центрів надання 
культурних послуг в сільській місцевості громади, шляхом оновлення 
матеріально-технічної бази, забезпечення професійними кадрами, здійснення 
комплексу заходів спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму 
та туристично-рекреаційного потенціалу. 
 
4. Шляхи і засоби розв’язання проблем 

Програма регламентує основні напрямки подальшого вдосконалення 
форм і методів проведення культурно – мистецьких  заходів  різних  рівнів  та 
жанрів; забезпечує здійснення стратегії збереження та укріплення позицій 
міста Коростень як  центру територіальної  громади, так  і  центру культури 
Поліського краю в Україні, перетворення його в справжній європейський, 
культурний та туристичний центр; сприятиме виявленню талановитих 
особистостей, подальшому розвитку української культури, аматорської 
творчості, збереженню та популяризації національних традицій, звичаїв і 
обрядів, підтримці культури народів та національних меншин, що населяють 
громаду, збереженню та розвитку туристичної інфраструктури, створенню 
умов для розвитку туристичної сфери. 

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів, 
пов’язаних з діяльністю та збереженням існуючої базової мережі закладів 
культури, реалізації культурно-мистецьких проектів, розвитку туризму в 
громаді.  

 
5. Строки та етапи виконання програми 

1 етап- 2022 -2024 роки 
2 етап- 2025 рік 
3 етап- 2026 рік 

 
6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Основні завдання Програми: 
- Збереження та розвиток Публічної  бібліотеки  Коростенської  міської  

територіальної  громади як громадського інформаційного, культурного, 
просвітницького, соціального центру; забезпечення прав громадян на 
бібліотечне обслуговування, гарантуючи право на вільний доступ до 
інформації, знань; створення умов для задоволення духовних потреб та  
організації дозвілля населення міста, сприяння професійному та 
освітньому розвитку громадян; залучення до цінностей національної та 
світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках; 

- Забезпечення надання початкової музичної та хореографічної освіти, 
образотворчого та вокального мистецтва, розвиток індивідуальних 
творчих здібностей та підтримка талановитих  дітей, учнівської молоді; 
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- Підтримка діяльності та сприяння творчому розвитку аматорських   

колективів, студій, любительських об’єднань, в т.ч. народних і зразкових, 
міського Палацу культури ім.Т.Шевченка та відокремлених  філій на  
території  Коростенської   міської  територіальної   громади; 

- Розвиток та зміцнення  матеріально-технічної бази закладів культури; 
- Створення умов для розвитку туристичного потенціалу міста, обліку та 

збереження об’єктів культурної спадщини; 
- Забезпечення проведення на високому рівні масових заходів, 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалів, свят  та  
конкурсів, культурно – мистецьких  акцій, конференцій, концертів та  
урочистостей  до  державних та ювілейних дат, мітингів  тощо; 

- Організація  змістовного  дозвілля   населення  громади; 
- Створення  умов  для  розвитку  декоративно – ужиткового  мистецтва, 

підтримка  майстрів  народної  творчості, розвиток творчих здібностей  
жителів  громади  та  залучення  їх  до  самодіяльного  мистецтва. 

 
Орієнтовне ресурсне забезпечення та показники продукту Комплексної 

цільової програми розвитку культури і туризму Коростенської  міської  
територіальної  громади на 2022-2026роки (додаток  1,2 ). 

7. Напрями діяльності та заходи програми 
        Заходи  реалізації Комплексної програми розвитку культури і туризму  
Коростенської  міської  територіальної  громади на 2022-2026 роки (додаток 
3). 
        8. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 
        Координація роботи щодо виконання заходів Програми та їх 
безпосереднє виконання покладається на відділ культури і туризму. 
        Учасники Програми щорічно, до 01 числа місяця, наступного за звітним 
періодом, подають відповідальному виконавцеві інформацію про стан та 
результати виконання заходів Програми. 
         Після закінчення терміну реалізації кожного етапу та Програми в цілому, 
відповідальний виконавець у місячний термін подає управлінню економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради підсумковий звіт про 
виконання Програми. 
        

10. Очікувані результати виконання Програми 
Очікувані результати Програми: 

- створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх 
мультисервісних функцій та підвищення їх ролі як центрів інформації, 
культури, освіти та дозвілля; 

- створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури, 
розширення їх функцій з  метою  активізації  діяльності, залучення  жителів  
населених пунктів громади до культуротворчого процесу, вільного доступу   
до інформаційних ресурсів;  

- забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової 
мистецької освіти для дітей; 
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- проведення  на високому професійному рівні фестивалів та  конкурсів  
різних жанрів, міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських  культурно 
– мистецьких свят, тематичних, літературно – музичних  вечорів, концертів, 
театралізованих дійств  тощо; 

- формування культурного простору міста та населених пунктів  громади, 
громадянської позиції її жителів, національно-патріотичної свідомості і 
гордості за рідне місто, рідний  край  та Україну; 

- підвищення рівня виконавської майстерності учасників аматорських 
колективів;  

- гарантування та створення умов для творчого самовираження, залучення 
громадських організацій до участі в культурному житті громади; 

-  формування  позитивного іміджу міста  та  територіальної  громади  в 
Україні та за її межами, їх  інвестиційної привабливості; 

- вплив на туристичні потоки з точку зору їх спрямування на 
розвиток в’їздного туризму до м.Коростень; 

- розширення цільових аудиторій груп туристів та підвищення рівня  
туристичних  послуг. 

 
 

Секретар міської ради                                   Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
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Додаток 1 
до Комплексної програми розвитку культури і туризму 

 Коростенської міської територіальної громади 
 на 2022-2026 роки 

 
 
 

Орієнтовне ресурсне забезпечення Комплексної програми розвитку культури і туризму  
Коростенської міської  територіальної громади  

на 2022-2026 роки. 

                                                                                                                                                                             тис.гривень 

Етапи виконання Програми 
І ІІ ІІІ 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання Програми 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Усього витрат на 
виконання 
Програми 

Обсяг ресурсів, усього,  
у тому числі: 

7987,0 тис.грн. 7995,0 тис.грн. 3015,0 тис.грн. 2869,0 тис.грн. 3030,0 тис.грн. 24896,0 тис.грн. 

державний бюджет - - - - -  
Бюджет Коростенської 
міської  територіальної 
громади 

7987,0 тис.грн. 7995,0 тис.грн. 3015,0 тис.грн. 2869,0 тис.грн. 3030,0 тис.грн. 24896,0 тис.грн. 

кошти інших  джерел       
 
 
 
 

 
Секретар міської ради                                                       Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
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Додаток 2 
 до Комплексної програми розвитку культури і туризму 

 Коростенської  міської  територіальної  громади 
 на 2022-2026 роки 

 
 

Показники продукту Комплексної програми розвитку культури і туризму  
 Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. 

 
І етап виконання програми № 

з/п 
Назва показника одиниця 

виміру 
Вихідні 
дані на 

початок дії 
програми 

2022р. 2023р. 2024р. 
ІІ етап 
2025р. 

 

ІІ етап 
2026р. 

Всього 
витрат на 
виконання 
програми 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

Розвиток та виховання цінителів і любителів музичного та художнього мистецтва, шляхом надання естетичної освіти 
1.1 кількість установ усього, школа од. 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - 
1.2 кількість структурних підрозділів од. 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - 

1.3 
кількість відділень (фортепіано, 
народні інструменти тощо) 

од. 9,00 8,00 9,00 9,00 
- - - 

1.4 кількість класів од. 58,00 60,00 60,00 60,00 - - - 

1.5 
видатки на отримання освіти у 
школах естетичного виховання - 
всього 

тис. грн. 10 703,03 14 654,30 15 145,40 16 266,20 
- - - 

1.6 
видатки на отримання освіти у 
школах естетичного виховання за 
рахунок загального фонду 

тис. грн. 10 606,73 13 937,20 15 145,40 16 266,20 
- - - 

1.7 
видатки на отримання освіти у 
школах естетичного виховання за 
рахунок спеціального фонду 

тис. грн. 96,29 717,10 0,00 0,00 
- - - 
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1.8 
середня кількість учнів, які 
отримують освіту у школах 
естетичного виховання, - всього 

осіб 640,00 692,00 692,00 692,00 
- - - 

1.9 
кількість учнів на одну педагогічну 
ставку 

осіб 
 

9,00 8,70 8,70 8,70 - - - 

 

Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до 
найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань 

2.1 
кількість установ усього (Публічна 
бібліотека з філіями), 

од. 1,00 1,00 1,00 1,00 
- - - 

2.2 кількість бібліотек - центральна од. 1,00 1,00 1,00 1,00    
 2.3 кількість бібліотек-філій од. 19,0 19,0 19,0 19,0    
2.4 число читачів тис.осіб 16,80 20,00 20,00 20,00 - - - 

2.5 бібліотечний фонд 
тис. 

примірни
ків 

310,81 310,91 310,91 310,91 
- - - 

2.6 бібліотечний фонд (тис.грн.) тис.грн. 1 827,98 1 834,78 1 837,78 1 841,08 - - - 

2.7 поповнення бібліотечного фонду 
тис. 

примірни
ків 

3,68 0,20 0,10 0,10 
- - - 

2.8 
поповнення бібліотечного фонду 
(тис.грн.) 

тис.грн. 169,80 7,00 3,20 3,50 
- - - 

2.9 списання бібліотечного фонду 
тис. 

примірни
ків 

2,77 0,10 0,10 0,10 
- - - 

2.10 
списання бібліотечного фонду 
(тис.грн.) 

тис.грн. 4,12 0,20 0,20 0,20 
- - - 

2.11 кількість книговидач од. 226 221,00 409 050,00 415 615,00 419 150,00 - - - 
2.12 кількість книговидач на одного од. 6 463,00 8 100,00 8 230,00 8 300,00 - - - 
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працівника (ставку) 

2.13 
середні витрати на придбання 
одного примірника книжок 

грн. 46,14 35,00 32,00 35,00 
- - - 

2.14 

динаміка поповнення бібліотечного 
фонду в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду 

відс. -3,20 -94,57 0,00 0,00 

- - - 

2.15 

динаміка збільшення кількості 
книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду 

відс. -43,90 80,80 1,60 0,90 

- - - 

 

Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення культурного та                                               
морального задоволення  населення 

3.1 
кількість установ - усього у тому 
числі: палаців 

од. 1,00 1,00 1,00 1,00 
- - - 

3.2 
кількість відокремлених 
структурних підрозділів палацу 
культури усього:  

од. 21,00 21,00 21,00 21,00 
- - - 

3.3 

кількість заходів по міському 
палацу культури, які забезпечують 
організацію культурного дозвілля 
населення 

од. 45,00 200,00 210,00 215,00 

- - - 

3.4 
кількість колективів, які мають 
звання "народний" 

од. 6,00 9,00 9,00 9,00 
- - - 

3.5 
колективи художньої 
самодіяльності 

од. 15,00 15,00 15,00 15,00 
- - - 

3.6 
кількість відвідувачів культурно - 
освітніх та розважальних заходів по 

од. 12 235,00 54 400,00 54 600,00 54 800,00 
- - - 
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міському Палацу культури 

3.7 

динаміка збільшення відвідувачів 
заходів установ у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду 

відс. -87,58 344,60 0,40 0,40 

- - - 

 

Забезпечення організації дозвілля населення, проведення та розвиток культурно - мистецьких заходів та святкових програм 

4.1 
кількість проведених міжнародних, 
всеукраїнських, обласних та міських 
заходів 

од. 37,00 37,00 37,00 37,00 
- - - 

4.2 
обсяг видатків на проведення 
масових заходів 

тис.грн. 500,00 500,00 526,50 552,80 
- - - 

4.3 
кількість проведених археологічних 
розкопок 

од. 1,00 1,00 1,00 1,00 
- - - 

4.4 
кількість колективів, що беруть 
участь у заходах 

од. 15,00 15,00 15,00 15,00 
- - - 

4.5 
 в т. ч. обсяг видатків на проведення 
археологічних розкопок 

тис.грн. 0,00 100,00 100,00 100,00 
   

4.6 
середні витрати на проведення 
одного заходу 

тис.грн. 13,51 13,51 14,22 14,90 
- - - 

4.7 

динаміка збільшення кількості 
заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника 
попереднього періоду 

відс. 54,20 00,00 0,00 0,00 

- - - 

 

Створення умов для розвитку туристичної сфери міста Коростень 
5.1 кількість проведених екскурсій шт. 410,00 420,00 430,00 440,00 - - - 
5.2 обсяг видатків на туризм грн. 20 000,00 20 000,00 21500,00 22800,00 - - - 
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5.3 
кількість виданих інформаційних 
видань, буклетів, довідників 

шт. 0,00 1,00 1,00 1,00 
- - - 

5.4 кількість учасників екскурсій шт. 5000,00 5 179,00 5 303,00 5 426,00 - - - 

5.5 
середні витрати на забезпечення 
туристичної діяльності 

грн. 1 166,60 1 666,70 1 791,70 1900,00 
- - - 

5.6 

динаміка збільшення кількості 
проведених екскурсій у плановому 
періоді по відношенню до 
фактичного показника попереднього 
періоду - всього 

відс. 388,10 2,40 2,40 2,3 

- - - 
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Додаток 3 
 до Комплексної програми  розвитку культури і туризму 

 Коростенської  міської  територіальної  громади  
 на 2022-2026 роки 

 
Напрями діяльності та заходи Комплексної програми розвитку культури і туризму   

Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 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: 2022-2024р.р. 
ІІ етап- 2025р. 
ІІІ етап- 2026р. 

Очікуваний 
результат 

1. Коростенський міський Палац культури імені Тараса Шевченка  та  відокремлені  філії на  території   
Коростенської   міської  територіальної   громади   

 
 Підтримка діяльності та 

сприяння творчому  
розвитку   аматорських   
колективів, студій, 
любительських 
об’єднань, в  т.ч. 
«народних»  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, 
управління 
житлово-
комунального 
господарства 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.-3550,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 5580,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 550,0 
тис.грн.                 
ІІ етап: 2025р.- 700,0 
тис.грн. 
ІІІ етап:2026р.- 850,0 
тис.грн. 
 

  - обладнання системою 
протипожежного захисту 
приміщення Палацу культури 
ім.Т.Шевченка  

І етап: 2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р. - 900,0 
тис.грн. 
 

  - придбання меблів та інвентарю 
для МПК ім.Т.Шевченка та 
відокремлених філій 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.- 120,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 
150,0тис.грн. 
ІІІ етап 2026р.- 150,0 
тисгрн. 

- формування 
культурного 
простору міста  
та  населених  
пунктів  громади, 
громадянської 
позиції її жителів, 
національно-
патріотичної 
свідомості і 
гордості за рідне 
місто, рідний  
край  та Україну 
 
-створення 
сучасної 
матеріально-
технічної бази 
закладів ультури, 
розширення їх  
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  - пошиття костюмів для учасників 

творчих колективів 
Щорічно 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.- 100,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р. 100,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 120,0 
тис.грн. 
ІІІ етап 2026р.-120,0 
тис.грн. 

  - придбання освітлювальної   та  
звукопідсилюючої апаратури  
 

щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.- 300,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 400,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 500,0 
тис.грн. 

  придбання технічних  засобів 
(комп’ютерів, принтерів)   

щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.-150,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-100,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 80,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 80,0 
тис.грн. 

  - придбання освітлювальної 
апаратури для  сцени МПК 
ім.Т.Шевченка 

щорічно 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.- 150,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 200,0 
тис.грн. 

  - пошиття штор в глядацький зал 
МПК 

І етап: 2022р. Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.- 140,0 
тис.грн. 

  - придбання  музичних  
інструментів  для  колективів МПК 
ім.Т.Шевченка 

ІІ етап: 2025р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 ІІ етап: 2025р.- 
300,0 тис.грн. 

  - придбання коврового покриття 
МПК ім.Т.Шевченка 

І етап: 2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.- 130,0 
тис.грн. 

  - ремонт електропроводки в  
закладах  культури  

І етап:  2022 р. 
             2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап:  2022р.- 40,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-50,0 
тис.грн. 

  -придбання одягу сцени та 
глядацької зали МПК 

І етап: 2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р. - 
300,0 тис.грн. 

 
функцій  з  метою  
активізації 
діяльності, 
залучення  
жителів  
населених  
пунктів громади  
до 
культуротворчого  
процесу, вільного 
доступу до 
інформаційних 
ресурсів;  
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ім.Т.Шевченка   
  -капітальний  ремонт даху  Будинку 

культури с.Новаки 
 

І етап:  2022р. 
            2023р. 
 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

 І етап:  2022р.- 1000,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-1000,0 
тис.грн. 

  -капітальний  ремонт  даху  Будинку 
культури с.Михайлівка 

І етап: 2022р. 
            2023р. 
 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

 І етап: 2022р.- 800,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-800,0 
тис.грн. 

  - поточний ремонт вхідних сходів 
міського Палацу культури 
ім.Т.Шевченка 

І етап: 2022р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р. - 
100,0 тис.грн. 
 

  - поточний  ремонт санвузлів 
Будинку культури с.Грозине 

І етап: 2022р. Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

 І етап: 2022р.- 300,0 
тис.грн. 

  - капітальний  ремонт  глядацького 
залу та 2 поверху Будинку культури 
с.Грозине 

І етап: 2022р. 
            2023р. 
 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

 І етап: 2022р.- 450,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-450,0 
тис.грн. 

  - поточний  ремонт  Будинку 
культури с.Холосне 

І етап: 2023р. Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р.- 50,0 
тис.грн. 

  - поточний ремонт Будинку 
культури с.Сарновичі   

І етап: 2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р.- 
500,0 тис.грн. 

  - поточний  ремонт  клубу с. Бехи І етап: 2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р.- 
50,0 тис.грн. 

  - поточний  ремонт  БК с.Каленське І етап: 2023р. Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р.- 
50,0 тис.грн. 

  - капітальний ремонт фасаду МПК 
ім.Т.Шевченка 

І етап: 2023 р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.- 
800,0 тис.грн. 

 

  - встановлення  теплових  
обігрівачів в  будинках культури  та  
клубах 

І етап: 2022р. 
            2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.-150,0 
тис.грн. 
 І етап: 2023р.-150,0 
тис.грн. 

 

  2.Участь  у  фестивалях і 
конкурсах, семінарах, курсах  
підвищення кваліфікації, 
забезпечення  транспортних  
послуг 

щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 60,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 70,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 80,0 
тис.грн. 
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ІІ етап: 2025р.- 90,0 
тис.грн. 
ІІІ етап:2026р.- 100,0 
тис.грн. 

 
 

2. Бібліотеки Публічної бібліотеки Коростенської міської територіальної громади 
 

 1.Забезпечення бібліотек кращими 
зразками вітчизняної та зарубіжної 
книжкової продукції. 

Щорічно 
. 

Відділ культури і 
туризму 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 80,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 90,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 90,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 95,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 100,0 
тис.грн. 

 2. Забезпечення бібліотек 
періодичними друкованими 
виданнями. 

Щорічно: 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 80,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 80,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.-85,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 90,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 95,0 
тис.грн. 

 3. Забезпечення бібліотек 
автоматизованими системами 
пожежоохоронної сигналізації та 
внутрішніми засобами 
пожежогасіння. 

Щорічно 
 
 
 

Відділ культури і 
туризму 
 
 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.-245,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-339,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 175,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 155,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.-5,0 
тис.грн. 

 

Забезпечення  
доступності для 
громадян документів та 
інформації, створення 
умов для повного 
задоволення духовних 
потреб громадян, 
сприяння професійному 
та освітньому розвитку 
громадян, 
комплектування та 
зберігання бібліотечних 
фондів, їх облік, 
контроль за виконанням. 
Вдосконалення рівня 
надання бібліотечних 
послуг населенню, 
підвищення ефективності 
використання 
бібліотечних фондів. 

- обладнання системами 
протипожежного захисту приміщення 
бібліотек – філій  № 2,6,7, бібліотеки 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р. - 150,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 450,0 

Створення умов 
для 
забезпечення 
реалізації права 
громадян на 
доступ до 
інформації та 
культурних 
цінностей на 
основі 
стабільного 
фінансування 
формування 
документальних 
ресурсів 
публічних 
бібліотек 
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сіл:  Дідковичі, Холосне, Мала 
Зубівщина, Михайлівка, Грозине, 
Стремигород, пунктів видачі в с. 
Мединівка, с.Ходаки, с.Новаки, 

тис.грн. 

 - обладнання системою 
протипожежного захисту приміщення 
котельні пункту видачі літератури в 
с.Мединівка (вул.Медова,88-а), 
забезпечення первинними засобами 
пожежогасіння 

І етап: 2022р. 
            2023р. 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.- 50,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 10,0 
тис.грн. 

 - проходження навчання з 
питань пожежної безпеки з 
отриманням відповідного 
посвідчення. 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.-5,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 5,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.-5,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 5,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.-5.0 
тис.грн. 

 - проведення заміру опору 
ізоляції  електричних мереж та 
електроустановок приміщень  у  
філіалах №,4,6,7,8, бібліотеках сіл:  
Дідковичі, Холосне, Ходаки, Мала 
Зубівщина, Михайлівка, Новаки, 
Грозине, Мединівка, Стремигород 

І етап: 2022р. 
            2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.- 20,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 20,0 
тис.грн. 

 - придбання вогнегасників та 
забезпечення первинними засобами 
пожежогасіння вогнегасниками 
приміщення ЦБ ім.М.Островського, 
бібліотеки-філіалії №1, бібліотеки 
сіл: Дідковичі, Ходаки,  Мала 
Зубівщина, Михайлівка, Новаки, 
Стремигород 

І етап: 2022р. 
           2023р.   
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2022р.- 20,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 20,0 
тис.грн. 

 - встановлення евакуаційного 
освітлення в приміщеннях бібліотек 
сіл Дідковичі, Холосне, Мала 
Зубівщина, Михайлівка, Грозине, ,  
Стремигород, пункту видачі в с. 
Мединівка  

І етап: 2023р. 
           2024р.   
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.-10,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 10,0 
тис.грн. 
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 - обробка засобами вогнезахисту, які 
забезпечують І групу вогнезахисної 
ефективності дерев’яні елементи 
горищного покриття будівлі пункту 
видачі с.Мединівка (вул.Медова,88-
а), бібліотеки с.Стремигород 
(вул.Центральна, 24) 

І етап: 2023р. 
           2024р.   
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.-10,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 10,0 
тис.грн. 

 - заміна дверей підсобного 
приміщення бібліотеки – філіал № 1  

І етап: 2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.-14,0 
тис.грн. 
 

 - організація евакуаційних 
шляхів через вікна в центральній 
бібліотеці ім.М.Островського  

І етап: 2023р. 
 

Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.-100,0 
тис.грн. 
 

 4. Забезпечення умов зберігання 
бібліотечних фондів (температурно-
вологісний режим, відповідна 
площа розміщення, оснащення 
меблями, системами контролю 
мікроклімату, кондиціювання 
повітря), впровадження технології 
біозахисту бібліотечних фондів. 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.-75,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-100,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 60,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 45,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.-20,0 
тис.грн. 

 - встановлення системи 
кондиціювання ЦБ 
ім.М.Островського   

І етап: 2022р.   І етап: 2022р.- 40,0 
тис.грн. 

 - встановлення системи 
кондиціювання  бібліотеки-філії № 
1    

І етап: 2023р.   І етап: 2023р.- 25,0 
тис.грн. 

 - встановлення системи 
кондиціювання  бібліотеки-філії № 
2    

І етап: 2024р.   І етап: 2024р.- 25,0 
тис.грн. 

 - встановлення системи 
кондиціювання  бібліотеки-філії № 
3,5    

ІІ етап: 2025р.   ІІ етап: 2025р.- 25,0 
тис.грн. 

 - встановлення системи 
кондиціювання  бібліотеки-філії № 
4    

ІІІ етап: 2026р.   ІІІ етап: 2026р.- 25,0 
тис.грн. 

 - ультрафіолетових ламп для І етап: 2022р. 
            2023р.  

  І етап: 2022р.-15,0 
тис.грн. 
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обеззараження друкованих видань, 
 

            2024р.    І етап: 2023р.- 15,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 15,0 
тис.грн. 

 - оснащення спеціалізованими 
меблями бібліотеки-філії № 1 
ім.Л.Українки для  дітей (стелажі, 
столи, стільці); 

І етап: 2023р.   І етап: 2023р.-40,0 
тис.грн. 

 - забезпечення спец одягом та спец. 
засобами тех. персоналу ПБ КМТГ 

    І етап: 2022р.- 
20,0тис.грн. 
І етап: 2023р.- 20,0 
тис.грн.  
І етап: 2024р.- 20,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 20,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 20,0 
тис.грн. 

  5. Забезпечення бібліотек 
комплектами бібтехніки 
(формулярами, щоденниками, 
книгами обліку, каталожними 
карточками, роздільниками тощо). 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 
5,0тис.грн.  
І етап: 2023р.- 6,0 
тис.грн.  
І етап: 2024р.- 6,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 6,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 6,0 
тис.грн. 

 

  6. Поповнення матеріально-
технічної бази: 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.-39,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 92,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 18,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 18,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.-18,0 
тис.грн. 

 

  - придбання ноутбуку (бібліотека-
філія № 3) 

 Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 21,0 
тис.грн. 

 

  - придбання комплектів щорічно Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.-18,0 
тис.грн. 

 



20 
 

комп’ютерної техніки   І етап: 2023р.-50,0 
тис.грн.  
І етап: 2024р.-18,0 
тис.грн. 
ІІ етап:2025р.-18,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.-18,0 
тис.грн. 

  - придбання кольорового принтера, 
ламінатора 

І етап: 2023р. Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.-22,0 
тис.грн. 

 

  -   придбання роутерів ( бібліотеки            
с. Грозине, с.Васьковичі, с.Кожухівка, 
с.Бехи, с.Михайлівка)  

І етап: 2023р. Відділ культури і 
туризму 
 

 І етап: 2023р.-20,0 
тис.грн. 

 

  7. Підключення доступу до мережі 
Інтернет бібліотек (відокремлених 
підрозділів) на території громади 

І етап: 2023р. Відділ культури і 
туризму 
 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2023р.-20,0 
тис.грн. 

 

  
3. Збереження та розвиток Коростенської міської школи мистецтв ім.А.Білошицького 

1. Забезпечення відповідно до 
сучасних санітарно-гігієнічних 
норм та інженерно-технічних вимог 
безпечних та комфортних умов 
навчання у школі мистецтв 
ім.А.Білошицького): 

щорічно Відділ культури і 
туризму, 
Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 2260,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-100,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.-  500,0 
тис.грн. 

 - капітальний ремонт покрівлі,  
опалювальної системи, 
електропроводки в приміщенні по 
вул. Франка, 4 

І етап: 2022р. 
 
 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства 

 І етап: 2022р. - 2000,0 
тис.грн. 

 - ремонт фасаду приміщень по вул. 
Франка, 4 

І етап: 2023р. 
 
 

Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р.-  100,0 
тис.грн. 

 - поточний ремонт класів та фойє 
приміщення по вул. Франка, 4 

І етап: 2023р. Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р. - 200,0 
тис.грн. 

 - поточний ремонт електропроводки в 
приміщенні по вул. Франка, 4 

І етап: 2022р. 
 
 

Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 60,0 
тис.грн. 

 Забезпечення надання 
початкової музичної, 
хореографічної освіти, 
образотворчого 
мистецтва, розвиток 
індивідуальних 
здібностей і талантів 
дітей та учнівської  
молоді 

 - поточний ремонт другого поверху 
(коридору) приміщення по вул. 

І етап: 2024р. Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2024р.- 500,0 
тис.грн. 

- забезпечення 
умов для 
розвитку 
доступної та 
якісної 
початкової 
мистецької 
освіти для дітей; 
- забезпеченн

я виконання 
навчальних 
планів 
початкових 
спеціалізовани
х мистецьких 
навчальних 
закладів; 

зміцнення 
матеріально-
технічної бази  
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Франка, 6   
  2. Придбання музичних 

інструментів, музичної літератури, 
комп’ютерної техніки, костюмів, 
меблів: 

щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 94,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-54,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.-  39,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.-40,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 170,0 
тис.грн. 

  - придбання нотної та методичної 
літератури 

 Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 4,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 4,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 4,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 5,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 5,0 
тис.грн. 

(ремонт, 
забезпечення 
музичними 
інструментами, 
оргтехнікою, 
нотною  та  
фаховою  
літературою) 

  - придбання  музичних інструментів 
(акордеон, баяни,скрипки) 

 Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 15,0 
тис.грн. 
І етап:2023р.- 25,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 
35,0тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 130,0 
тис.грн. 

 

  - придбання  меблів  Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 
25,0тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 
35,0ис.грн. 

 

  - пошиття  костюмів  для  жіночого  
хору   

 Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 
50,0тис.грн. 

 

  - придбання  пюпітрів  Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р.-25,0 
тис.грн. 

 

  3. Заходи  з  протипожежної  
безпеки: 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 80,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.-90,0 
тис.грн. 

 



22 
 

  - замір опору електроізоляції  Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 20,0 
тис.грн. 

 

  - протипожежна обробка 
дерев’яних споруд горища  

 Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 60,0 
тис.грн. 

 

  - виготовлення проектної 
документації та встановлення 
сертифікованої в Україні пожежної 
сигналізації   

 Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р.- 90,0 
тис.грн. 

 

  4. Участь  у  фестивалях і  
конкурсах, семінарах, забезпечення  
транспортних  послуг 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап:2022р.- 20,0 
тис.грн. 
І етап:2023р.- 20,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 
25,0тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 30,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.-35,0 
тис.грн. 

 

  
4. Інші культурно-освітні заклади та заходи 

 Забезпечення своєчасної 
і якісної роботи по 
складанню і виконанню 
кошторису установи, 
ведення та складання 
бухгалтерської та 
економічної звітності.   

1. Поповнення матеріально-
технічної бази централізованої 
бухгалтерії відділу культури і 
туризму 

щорічно Відділ культури і 
туризму 
 

 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 
2022р.- 20,0 тис.грн. 
І етап:2023р. – 20,0 
тис.грн. 
І етап:2024р.- 20,0 
тис.грн.  
ІІ етап:2025р.- 
30,0 тис.грн. 
ІІІ етап:2026р.-  
30,0 тис.грн. тис.грн. 

Створення 
сучасної 
матеріально-
технічної бази 
централізованої  
бухгалтерії 

  - придбання технічних  засобів 
(комп’ютерів, принтерів тощо) 

 Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2022р.- 20,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р. –15,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 20,0 
тис.грн.  
ІІ етап:2025р.-25,0 
тис.грн. 
ІІІ етап:2026р.- 30,0 
тис.грн. тис.грн. 

 

  - придбання  меблів та стільців  Відділ культури і   І етап: 2023р.- 5,0  
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туризму тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 5,0 
тис.грн. 

  2. Забезпечення та вдосконалення 
діяльності КУ «Туристично-
культурного інформаційного 
центру міста Коростеня»: 

Щорічно 
 

Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап:2022р.- 15,0 
тис.грн. 
І етап:2023р.- 50,0 
тис.грн. 

Створення 
сучасної 
матеріально-
технічної бази  

   поточний ремонт приміщення  КУ 
«Туристично-культурний 
інформаційний центр міста 
Коростеня» (вул.Грушевського, 20) 

Щорічно 
 

Відділ культури і 
туризму 

 І етап: 2023р. – 50,0 
тис.грн. 

 

  - придбання лазерного кольорового 
принтера 

   І етап: 2022р. – 15,0 
тис.грн. 

 

  
5. Заходи з розвитку туризму 

6. Забезпечення розвитку 
туристичного потенціалу 
міста, обліку та 
збереження об’єктів 
культурної спадщини. 

1. Заходи з розвитку туристичного 
потенціалу міста як туристичного 
центру: 
 
 

Щорічно 
 

Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.-100,0 
тис.грн.  
 

  - розробка та встановлення 
дорожніх покажчиків (за 
стандартами ДСТУ) напрямку руху 
до історичних та визначних місць в 
межах міста та сіл громади. (6 шт. на 
центральних транспортних 
магістралях), встановлення, 
обслуговування інформаційного 
пілону в межах міста (1 шт.) 

 Відділ культури і 
туризму 
Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
 

 І етап: 2022р.-100,0 
тис.грн. 
 

  2. Випуск оновлених 
інформаційних видань, буклетів, 
туристичних довідників, 
презентаційної продукції. 

щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 
7,0тис.грн. 
І етап: 2023р.- 10,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 10,0 
тис.грн. 
ІІ етап:2025р.- 10,0 
тис.грн.        
ІІІ етап: 2026р.- 10,0 
тис.грн.         

  3. Виготовлення рекламного І етап: 2022р. Відділ культури і Бюджет І етап: 2022р. – 10,0 

Підвищення 
привабливості 
міста як 
туристичного 
центру, 
поліпшення 
якості 
туристичних 
послуг, 
збільшення 
туристичних 
потоків на 
території міста. 
Презентація 
туристичного 
потенціалу міста 
з  метою 
створення   
позитивного 
іміджу 
Коростеня  та  
територіальної  
громади, 
туристичного 
продукту на 
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відеоролику на тему «Коростень 
запрошує». 

туризму Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

тис.грн. 

  4. Виготовлення презентаційно – 
сувенірної продукції: 

- для участі в щорічних виставках 
(UITM Міжнародний туристичний 
салон «Україна» , «ZT-EXPO» 
туристична Житомирщина); 
- для забезпечення проведення 
Міжнародного фестивалю дерунів, 
міських культурно-масових заходів 
(згідно плану заходів). 

щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 
7,0тис.грн. 
І етап: 2023р.- 
7,0тис.грн. 
І етап: 2024р.- 
8,0тис.грн. 
ІІ етап:2025р.- 10,0 
тис.грн.       
ІІІ етап:2026р.- 12,0 
тис.грн.         

  5. Проведення презентаційних 
заходів, конференцій, «круглих 
столів»,  та інших заходів 
туристичного спрямування. 

 
 

щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 
5,0тис.грн. 
І етап: 2023р.- 
5,0тис.грн. 
І етап: 2024р.- 
6,0тис.грн. 
ІІ етап:2025р.- 
7,0тис.грн.        
ІІІ етап: 2026р.- 7,0  
тис.грн.         

внутрішньому та 
зовнішньому 
ринках 

  6. Вивчення і контроль стану 
культурно-туристичних об’єктів, 
розвиток туристичного потенціалу 
громади; участь у заходах 
розвитку туризму на 
регіональному, всеукраїнському 
та міжнародному рівнях. 

щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 10,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 10,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 10,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 10,0 
тис.грн.        
ІІІ етап: 2026р.- 10,0 
тис.грн.         

 

  7. Виготовлення друкованих 
видань про історію міста 
Коростеня, громади. 

І етап: 2023р. Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2023р.- 25,0 
тис.грн. 

 

  8. Використання цифрових 
технологій і ресурсів 
популяризації, просування 

щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 

І етап: 2022р.- 50,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 50,0 
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культурно-туристичного 
потенціалу 

територіальної 
громади 

тис.грн. 
І етап: 2024р.- 50,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 50,0 
тис.грн.        
ІІІ етап: 2026р.- 50,0 
тис.грн.        

  
6. Інші видатки 

 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 Щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 2022р.- 20,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р. – 25,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 25,0 
тис.грн. 
 ІІ етап : 2025р.- 25,0     
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р. – 30,0              
тис.грн. 

гарантування  та  
створення  умов  
для  творчого 
самовираження, 
підтримка  
місцевих 
талантів  
 

  2. Заходи з охорони об’єктів 
культурної спадщини: 
 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 

Бюджет 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

І етап: 
2022р.- 255,0 тис.грн. 
2023р. –352,0 тис.грн.  
2024р.- 458,0 тис.грн. 
ІІ етап: 
2025р.-458,0  тис.грн. 
ІІІ етап: 
2026р.- 482,0 тис.грн. 

  - паспортизація об’єктів культурної 
спадщини, встановлення грошової 
оцінки та виготовлення проєктів 
землеустрою на землі історико-
культурного призначення. 

   І етап: 2022р.-18,0 
тис.грн. 
І етап:2023р.- 20,0 
тис.грн. 
І етап:2024р.- 20,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 20,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 22,0 
тис.грн. 

  - виготовлення та встановлення 
охоронних дошок і охоронних 
знаків, інформаційних таблиць, QR-

   І етап: 2022р.-10,0 
тис.грн. 
І етап:2023р.- 20,0 

Дослідження, 
обстеження, 
моніторинг, 
паспортизація, 
охорона об’єктів 
культурної 
спадщини; 
забезпечення  
доступності 
інформації про 
об’єкти 
культурної 
спадщини; 
залучення 
фахівців до 
охорони 
культурної 
спадщини. 



26 
 

кодів на пам’ятках. 
 

тис.грн. 
І етап:2024р.- 50,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 50,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 70,0 
тис.грн. 

  - організація наукових досліджень 
об’єктів археологічної спадщини; 
археологічні дослідження території 
городища № 1 (Красна Гірка). 
 

   І етап: 2022р.-200,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 280,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 350,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 350,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 350,0 
тис.грн. 

 

  - проведення наукових конференцій 
та інших заходів з питань охорони та 
популяризації об’єктів культурної 
спадщини. 
 

   І етап: 2022р.-20,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 25,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 30,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 30,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 30,0 
тис.грн. 

 

  -обстеження та моніторинг стану 
об’єктів культурної спадщини на 
території громади (в  т.ч. виїздні 
експедиції) 

   І етап: 2022р.-7,0 
тис.грн. 
І етап: 2023р.- 7,0 
тис.грн. 
І етап: 2024р.- 8,0 
тис.грн. 
ІІ етап: 2025р.- 8,0 
тис.грн. 
ІІІ етап: 2026р.- 10,0 
тис.грн. 

 

 Забезпечення проведення 3. Відзначення Міжнародних, щорічно Відділ культури і Бюджет І етап: - проведення  
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на  високому  рівні  
масових заходів, 
міжнародних, 
всеукраїнських, 
обласних, міських 
фестивалів, свят  та  
конкурсів, культурно – 
мистецьких  акцій, 
конференцій, концертів 
та  урочистостей  до  
державних та ювілейних 
дат, мітингів  тощо 

Всеукраїнських, обласних, міських 
фестивалів, конференцій, 
святкових, державних  та 
ювілейних дат: 
-Новорічні та Різдвяні свята 
-Фестиваль української колядки 
-День Соборності України 
-Мітинг-реквієм до Міжнародного 
дня жертв Голокосту 
-Церемонія нагородження 
переможців відзнаки «Гордість 
громади» 
-Мітинг з нагоди відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав 
-День Героїв Небесної Сотні 
-Міжнародний жіночий день 8 
Березня 
-Мітинг до річниці від дня 
народження Т.Шевченка 
-Регіональний конкурс 
акордеоністів-баяністів 
ім.А.Білошицького 
-Мітинг – реквієм до  роковин 
Чорнобильської трагедії 
-День пам’яті та примирення, День 
перемоги на  нацизмом у  Другій  
світовій   війні 
-День міста Коростеня 
-Міський родинний фестиваль 
«Родина фест» 
-День захисту дітей 
-День скорботи і вшанування жертв 
війни в Україні 
-Свято випускника 
-День молоді 
-День Конституції 
-Міжнародний фестиваль авторської 
православної пісні «Утренняя заря» 
-Фестиваль  народної творчості 
«Серпневі  зустрічі» 
-День Незалежності України 

туризму Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

2022р.- 800,0 тис.грн. 
2023р.- 800,0 тис.грн. 
2024р.- 800,0 тис.грн. 
ІІ етап: 
2025р.- 1000,0 тис.грн. 
ІІІ етап: 
2026р.- 1000,0 тис.грн. 

на високому 
професійному 
рівні фестивалів 
та  конкурсів  
різних жанрів, 
міжнародних, 
всеукраїнських, 
обласних  та 
міських  
культурно – 
мистецьких 
свят,  
тематичних, 
літературно – 
музичних  
вечорів, 
концертів, 
театралізованих 
дійств  тощо; 
- формування 
культурного 
простору міста  
та  населених  
пунктів  
громади,громад
янської позиції 
її жителів, 
національно-
патріотичної 
свідомості і 
гордості за 
рідне місто, 
рідний  край  та 
Україну; 

-підвищення 
рівня 
виконавської 
майстерності 
учасників 
аматорських 
колективів;  
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- День пам’яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України  
-Міжнародний фестиваль Дерунів 
-Всеукраїнський фестиваль «Грай, 
гармонь» 
-Всеукраїнський фестиваль 
«Коростень збирає друзів» 
-Всеукраїнський  день  бібліотек 
-День захисників і захисниць 
України 
-Всеукраїнське літературно – 
мистецьке  свято     «Просто на   
Покрову» 
-Мітинг з нагоди  річниці визволення 
України 
-День працівників культури та 
аматорів народного мистецтва 
-Всеукраїнські рейтингові змагання з 
танцювального спорту  «Кубок 
Древлянського краю» 
-День Гідності і Свободи 
-День пам’яті жертв Голодоморів та 
політичних репресій 
-День вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
-Фестиваль польської колядки на 
Житомирщині 
-День святого Миколая (відкриття 
міської  ялинки) 
-Відзначення річниці визволення 
міста Коростеня та  населених 
пунктів громади від фашистських 
загарбників 
-Сприяння проведенню 
Всеукраїнських, міжнародних та 
обласних спортивних змагань 
-Інші заходи, згідно розпоряджень 
міського голови 

 
Секретар міської ради                                   Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
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