
     
Додаток  

 до рішення тридцять п’ятої сесії VII скликання від 28.11.2019р. № 1664 
 

Додаток 3 
до Комплексної програми  розвитку культури і туризму 

 в м.Коростень на 2017-2021 роки 

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми розвитку культури і туризму  в м. Коростень 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 

шорічно Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2019р.- 183,9тис.грн. 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 
 
 
 

місцевий 
бюджет 

81,0 тис.грн. 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 
 

місцевий 
бюджет 

40,0 тис.грн. 

1. 5. Поповнення матеріально-
технічної бази: 
 
- придбання плазмового телевізора 
та комп’ютерної техніки (ноутбук, 
комплект комп’ютерної техніки, 
БФП) для центральної бібліотеки 
ім.М.Островського 
- придбання плазмового телевізора 
та комплекту комп’ютерної техніки 
для бібліотеки-філії № 1 
- придбання обладнання для 
реалізації проекту «БібліоHub» в 
бібліотеці-філії № 2 : ноутбук, БФП, 
телевізор, фліпчарт, стільці офісні, 
стіл офісний кутовий) 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 
 

місцевий 
бюджет 

62,9 тис.грн. 

Створення  
оптимальних умов 
для реалізації 
бібліотеками своїх 
соціальних 
функцій та 
підвищення їх 
ролі як центрів 
культури, освіти 
та інформації; 
Створення 
сучасної 
матеріально-
технічної бази 
закладів культури 

 

Збереження та розвиток 
централізованої 
бібліотечної системи 
м.Коростеня 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 6. Проведення заходів з 

енергозбереження та ремонтів 
приміщень бібліотек: 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2019р.-220,0тис.грн. 

 

  - капітальний ремонт центральної 
бібліотеки ім.М.Островського 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

110,0 тис.грн.  

  - капітальний ремонт бібліотеки- І етап: 2019р. Відділ культури і місцевий 110,0 тис.грн.  



філії № 2 туризму бюджет 
 

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

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2019р.- 416,0тис.грн. 
 
 

  - капітальний ремонт  першого 
поверху коридору та заміна дверей 
першого поверху 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 
 

320,0 тис.грн.  

  - проведення комплексу заходів з 
протипожежної безпеки 
(капітальний ремонт системи 
блисковкозахисту ) 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 
 
 

місцевий 
бюджет 

96,0,0 тис.грн.  

  - придбання теплового лічильника І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

12,0 тис.грн. 

  2. Придбання музичних 
інструментів, музчиної літератури, 
комп’ютерної техніки, костюмів, 
меблів: 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2019р.-180,0 тис.грн. 
 

  - пошиття концертних костюмів для 
молодшого дитячого хору 
 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

80,0 тис.грн. 

  пошиття концертних костюмів для 
учнів класу хореографії 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

22,0 тис.грн. 

- 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) 

  - придбання комплекту стільців  І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

30,0 тис.грн.  

  - придбання комплекту шкільних 
меблів для класних кімнат 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

36,0 тис.грн.  

  - придбання проектору та екрану І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

12,0 тис.грн.  

  
Коростенський міський Палац культури імені Т.Г.Шевченка 

3. Підтримка діяльності та 
сприяння розвитку 
народних і зразкових 
аматорських колективів, 
студій, любительських 
об’єднань міського 

1. Поповнення матеріально-
технічної бази міського Палацу 
культури ім..Т.Г.Шевченка, 
проведення капітальних ремонтів, 
забезпечення системою 
протипожежного захисту, засобами 

Щорічно Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2019р.- 865,0 тис.грн. 
 

- формування 
культурного 
простору міста, 
громадянської 
позиції 



Палацу культури 
ім.Т.Шевченка; 

енергозбереження: 

  - капітальний ремонт частини 
приміщень 1-го та 2-го поверхів та 
вхідної групи (вестибюль) 
Коростенського міського Палацу 
культури ім..Т.Шевченка  

І етап: 2019р. 
 
 
 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

620, 0 тис.грн. 
 
 
 

  - придбання холодильника І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

15,0 тис.грн.  

  - придбання освітлювальної 
апаратури сцени 
 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 
 

місцевий 
бюджет 

130,0 тис.грн. 

  - придбання звукопідсилюючої 
апаратури 
 

І етап: 2019р. Відділ культури і 
туризму 
 

місцевий 
бюджет 

100,0 тис.грн. 

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; 

  
Заходи з розвитку туризму 

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

Щорічно 
 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

І етап: 
2019р.-70 тис.грн. 
 

- щорічний випуск інформаційних 
видань, буклетів, довідників 
туристичних атракцій міста, 
“Коростень запрошує”. 

І етап:  2019р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

42,0 тис.грн. 
 

- маркування 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. 

І етап:  2019р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

5,0 тис.грн. 

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

- матеріально-технічне забезпечення 
роботи КУ «ТКІЦ» 

І етап: 2019р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

13,0 тис.грн. 
 

Підвищення 
привабливості 
міста як 
туристичного 
центру, 
поліпшення 
якості 
туристичних 
послуг, 
збільшення 
туристичних 
потоків на 
території міста. 
Презентація 
туристичного 
потенціалу міста. 
Розширення 
позитивного 
іміджу 
Коростеня, 
туристичного 



продукту на 
внутрішньому та 
зовнішньому 
ринках 

  - участь у міжнародних, 
всеукраїнських наукових, 
туристичних семінарах, 
конференціях, виставках 

І етап: 2019р. 
 

Відділ культури і 
туризму 

місцевий 
бюджет 

10,0 тис.грн. 
 

 

 
 

Секретар міської ради                                                                               В.Вигівський 
 


