
Додаток  

 до рішення тридцять сьомої сесії VII скликання від 27.02.2020р. № 1761 

 

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 
1. 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 

1. Забезпечення бібліотек 

кращими зразками вітчизняної та 

зарубіжної книжкової продукції, в 

т.ч. придбання літератури для 

реалізації проекту «Бібліотека 

суспільного простору» 

шорічно Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 2020р.-  

80,0 тис.грн. 

ІІІ етап: 2021р.-  

80,0 тис.грн. 

 

Створення  

оптимальних умов 

для реалізації 

бібліотеками своїх 

соціальних 

функцій та 

підвищення їх 

ролі як центрів 

культури, освіти 

та інформації; 

 

3.Виготовлення проектної  

документації  та встановлення 

сертифікованої в Україні 

пожежної сигналізації для 

бібліотеки-філії № 3,5 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 2020р.- 

 100,0 тис.грн. 

4. Забезпечення умов зберігання  

бібліотечних фондів 

(температурно-вологісний режим, 

оснащення меблями, системами 

контролю мікроклімату, 

кондиціювання повітря, 

впровадження технології 

біозахисту бібліотечних фондів): 

Щороку Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

ІІ етап: 

2020р.-  50,0тис.грн. 

ІІІ етап: 2021р.-  

75,0 тис.грн. 

 

- оснащення спеціалізованими 

меблями бібліотеки-філії № 5,6,8 

 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 



- оснащення спеціалізованими 

меблями бібліотеки-філії № 7 

 

ІІ етап: 2021р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

30,0 тис.грн. 

- оснащення спеціалізованими 

меблями  центральної бібліотеки 

ім..М.Островського 

 

ІІ етап: 2021р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

45,0 тис.грн. 

5. Поповнення матеріально-

технічної бази: 

 

- придбання плазмового телевізора 

та комп’ютера для бібліотеки-філії 

№ 2 

шорічно Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 

2020р.- 45,0тис.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 

 ІІ етап: 2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

45,0 тис.грн. 

 - придбання комплекту 

комп’ютерної техніки для надання 

послуг користувачам бібліотеки-

філії № 7 

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: 

Щорічно Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 

2020р.-200,0тис.грн. 

  - капітальний ремонт бібліотеки-

філії № 7 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

200,0 тис.грн.  

 

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 
ІІ етап: 

2020р.- 530,0тис.грн. 

 

 

- забезпечення 

умов для розвитку 

доступної та 

якісної початкової 

мистецької освіти 

для дітей; 

- забезпечення 

виконання 

типових 

навчальних 

планів 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких 

навчальних 

закладів; 

- зміцнення 

  - капітальний ремонт  другого 

поверху коридору та сходової 

клітини 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

 

400,0 тис.грн.  

  - Виготовлення проектної 

документації та встановлення 

сертифікованої в Україні пожежної 

сигналізації в школі мистецтв 

ім..А.Білошицького 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

 

130,0 тис.грн. 



  2. Придбання музичних 

інструментів, музичної літератури, 

комп’ютерної техніки, костюмів, 

меблів: 

Щорічно Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 

2020р.-202,0 тис.грн. 

 

матеріально-

технічної 

бази(ремонт, 

забезпечення 

музичними 

інструментами, 

оргтехнікою, 

нотною, 

методичною 

літературою) 

  - придбання меблів для класів 

(столи, стільці) 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 

  - пошиття концертних костюмів для 

жіночого хору 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

50,0 тис.грн. 

  - придбання музичних інструментів 

(акордеон, баян, скрипки) 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

55,0 тис.грн.  

  - придбання телевізору та музичної 

апаратури для класу музичної 

літератури 

ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

12,0 тис.грн.  

  - придбання проектору та екрану ІІ етап: 2020р. Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

35,0 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 

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 
ІІ етап: 

2020р.-1302,0 

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 

- капітальний ремонт даху та 

частини приміщення  

Коростенського міського Палацу 

культури ім.Т.Шевченка  

ІІ етап: 2020р. 

 

 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

500, 0 тис.грн. 

 

 

 

- поточний ремонт коридору та 

кабінетів 1-го поверху 

Коростенського міського Палацу 

культури ім..Т.Шевченка  

ІІ етап: 2020р. 

 

 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

220, 0 тис.грн. 

 

 

 

 - придбання звукопідсилюючої 

апаратури 

ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

175,0 тис.грн. 

 - придбання комплекту 

комп’ютерної техніки 

ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

60,0 тис.грн. 



 - придбання музичних інструментів 

(балалайка, баян, гітара) 

ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

100,0 тис.грн. функцій, 

збільшення 

відвідуваності, 

вільний доступ 

жителів міста до 

інформаційних 

ресурсів; 

- пошиття костюмів для учасників 

творчих колективів 

ІІ етап: 2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

80,0 тис.грн. 

- придбання освітлювальної 

апаратури 

ІІ етап: 2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

130,0 тис.грн. 

- придбання холодильника ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

7,0 тис.грн. 

- придбання стільців ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

30,0 тис.грн. 

  

Інші видатки 
4. 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 
ІІ етап : 

2020р.- 50,0 тис.грн. 

 

 

Свобода 

художньої 

творчості, 

розвиток творчих 

талантів міста 

 2. Заходи з охорони об’єктів 

культурної спадщини: 

 

Щорічно Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 

2020р.- 370,0 тис.грн. 

 

- виготовлення та встановлення 

охоронних дошок і охоронних знаків 

нового зразка, інформаційних 

таблиць єдиного зразка на пам’ятках 

ІІ етап: 2020р. 

 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

35,0 тис.грн. 

- організація наукових досліджень 

об’єктів археологічної спадщини.   

Археологічні дослідження 

території городища № 1 (Червона 

Гірка) 

ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

300,0 тис.грн. 

 

- встановлення експертної оцінки 

на 26 об’єктів культурної спадщини 

 

 

 

 

ІІ етап: 2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

35,0 тис.грн. 

5. Забезпечення своєчасної 

і якісної роботи по 

складанню і виконанню 

кошторису установи, 

своєчасне та якісне 

ведення та складання 

1. Відзначення Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних, міських 

фестивалів, конференцій, 

святкових, державних  та 

ювілейних дат: 

щорічно Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 2020р. – 

1090,00 тис.грн. 

 

Проведення 

фестивалів різних 

жанрів, 

всеукраїнських 

загально держав 

них та міських 



бухгалтерської та 

економічної звітності.  

Забезпечення проведення 

Міжнародних, 

Всеукраїнських, 

обласних, міських 

фестивалів, конференцій, 

святкових та ювілейних 

дат, мітингів. 

- Новорічні та Різдвяні свята 

- Міський фестиваль української 

колядки 

- День Соборності України 

- Мітинг-реквієм до Міжнародного 

дня жертв Голокосту 

- Церемонія нагородження 

переможців відзнаки «Гордість 

міста» 

- 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 

- Урочистості з нагоди Дня Великої 

Перемоги 

- День міста Коростеня 

- Міський родинний фестиваль 

«РодинаFest» 

- Міжнародний історико-

культурний фестиваль «Добриня 

Фест»  

- Всеукраїнський фестиваль 

«Коростень збирає друзів»  

- Свято випускника 

- День захисту дітей 

- День скорботи і вшанування 

жертв війни в Україні 

- День молоді 

свят на високому 

професійному 

рівні            

- забезпечення 

якісного 

проведення 

тематичних 

концертів, 

театралізованих 

свят.  

- формування 

культурного 

простору міста, 

громадянської 

позиції 

коростенців, 

національно-

патріотичної 

свідомості, 

ідентичності і 

гордості за рідне 

місто та Україну; 

- підвищення 

рівня 

виконавської 

майстерності 

учасників 

аматорських 

колективів 

художньої 

творчості;  

 



- День Конституції 

- Міжнародний фестиваль 

авторської православної пісні 

«Утренняя заря» 

- Фестиваль старовинної культури 

«Княжий спадок» 

- День Незалежності України 

- День пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України  

- Міжнародна археологічна 

конференція 

- Міжнародний фестиваль Дерунів 

- Всеукраїнський фестиваль «Грай, 

гармонь» 

- День Захисника України 

- Всеукраїнський фестиваль 

сучасної української літератури    

„ 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 

- Обласний фестиваль польської 

колядки на Житомирщині 

- Відкриття ялинки в день Святого 

Миколая 

- Відзначення річниці визволення 

міста Коростеня від нацистських 



загарбників 

- Сприяння проведення 

Всеукраїнських, міжнародних та 

обласних спортивних змагань 

- Інші заходи, згідно розпоряджень 

міського голови 

  

Інші культурно-освітні заклади та заходи 
6. 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 
ІІ етап: 2020р. - 28,0 

тис.грн. 

 

Створення 

сучасної 

матеріально-

технічної бази 

закладів культури - придбання комплектів 

комп’ютерної техніки 

ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

14,0 тис.грн. 

 

- придбання комплекту меблів та 

стільців 

ІІ етап: 2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

14,0 тис.грн. 

 

  

Заходи з розвитку туризму 
7. 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 

місцевий 

бюджет 
ІІ етап: 

2020р.-315 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 

- щорічний випуск інформаційних 

видань, буклетів, довідників 

туристичних атракцій міста, 

“Коростень запрошує”. 

ІІ етап:  2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

10,0 тис.грн. 

 

- маркування, поновлення 

маркування існуючих, знакування і 

маркування нових туристичних 

маршрутів, забезпечення 

інформаційного облаштування 

об’єктів історико-культурної 

спадщини  

ІІ етап:  2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

5,0 тис.грн. 

 

- участь у міжнародних, 

всеукраїнських наукових, 

туристичних семінарах, 

конференціях, виставках 

ІІ етап:  2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

25,0 тис.грн. 

 

- Виготовлення пам’ятної , 

сувенірної продукції з 

використанням стилізованого 

логотипу до 1075 річниці першої 

писемної згадки про Коростень та 

1315-ї річниці заснування міста 

ІІ етап:  2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

60,0 тис.грн. 

 



Коростеня : 

- поштової марки, 

- стилізованих настінних панно 

(тарілі), 

- ювілейних медалей 
- матеріально-технічне забезпечення 

роботи КУ «ТКІЦ» 

ІІ етап:  2020р. 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

15,0 тис.грн. 

 

- капітальний ремонт приміщення 

КУ «ТКІЦ» 

ІІ етап:  2020р. 

 

 

Відділ культури і 

туризму 

місцевий 

бюджет 

200,0 тис.грн. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                 Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

 


