
 
 

    
 

 
 

П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

(позачергова двадцять дев’ята сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 20 грудня 2019 року 

 

   

Про затвердження Міської  

програми розвитку культури  

та мистецтва міста Полтава 

на 2020-2024 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про культуру», з метою збереження 

культурних цінностей, відродження і розвитку національної культури, 

забезпечення культурно-мистецької, професійної та самодіяльно-художньої 

творчості, сприяння формуванню і розвитку сучасної інфраструктури 

комунальних закладів культури та галузі культури міста,  керуючись п. 22 ч.1 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити Міську програму розвитку культури та мистецтва міста 

Полтава на 2020-2024 роки ( додатки до цього рішення). 

 

2. Бюджетно-фінансовому управлінню (Тетяна Чумак) забезпечити  

своєчасне фінансування заходів в межах бюджетних призначень. 

 

3. Контроль за виконанням   даного   рішення   покласти    на постійну 

комісію з питань розвитку культури, освіти, фізкультури, спорту, та 

молодіжної політики, підтримки ветеранів війни та учасників АТО, 

соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства і дитинства 

(Олександр Кудацький). 

 

 

Секретар міської ради          Олександр ШАМОТА  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Додаток  

до рішення позачергової 

двадцять дев’ятої               сесії 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Ініціатор розроблення програми Управління культури виконавчого 

комітету Полтавської міської ради, 

Департамент культури, молоді та спорту 

з дати реєстрації в ЄДР 

 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми  

Рішення позачергової двадцять дев’ятої 

сесії Полтавської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2019 року 

Розробник програми Відділ культурно-мистецької роботи 

Управління культури виконавчого 

комітету Полтавської міської ради 

Відповідальний виконавець 

програми 

Управління культури виконавчого 

комітету Полтавської міської ради, 

Департамент культури, молоді та спорту 

з дати реєстрації в ЄДР 

Учасники програми Управління та відділи виконавчого 

комітету Полтавської міської ради, 

Департамент культури, молоді та спорту 

з дати реєстрації в ЄДР, громадські 

організації у галузі культури, 

Департамент культури і туризму 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

Термін реалізації програми 2020-2024 роки 

 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми  

Міський бюджет та кошти, не заборонені 

чинним законодавством 

 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

 

 

 

1 526 300 тис. грн.  

Коштів місцевого бюджету 1 526 300 тис. грн. 

 

Коштів інших джерел -  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Передумови 

 Міська програма розвитку культури та мистецтва міста Полтава на 

2020-2024 роки розроблена на виконання законів України: «Про культуру», 

«Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про 

позашкільну освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження 

історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх 

верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого 

формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і 

естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації 

національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного 

дозвілля, культурного обслуговування населення. 

Програма передбачає здійснення комплексу заходів для належного 

функціонування, розвитку та модернізації базової мережі закладів культури; 

забезпечення закладів культури сучасною матеріально-технічною базою, 

підвищення якості культурних послуг та культурного продукту; створення 

умов для збагачення та розвитку творчого потенціалу, культурного та 

мистецького простору міста; проведення  культурно-мистецьких, 

патріотичних та розважальних заходів; заохочення та стимулювання 

працівників галузі. 

 Для духовного розвитку та творчої реалізації особистості є 

надзвичайно важливим доступність культурних надбань і культурних 

ресурсів. Сьогодні можна говорити про впровадження нових технологій та 

сучасних форм культурного самовираження, а нові культурні явища 

формують нову цільову аудиторію.  
  

3. Дослідження та аналіз, оцінка поточної ситуації  
 За період з 2015 по 2019 роки було чимало зроблено для адаптації 

сфери культури до нових соціально-економічних потреб. На місцевому рівні 

створено відповідні умови для функціонування закладів культури  міста 

Полтава. 

На сьогоднішній день в місті Полтава в повній мірі збережена базова 

мережа закладів культури. В галузі культури  міста Полтави працює близько 

однієї тисячі осіб. 

Аналіз існуючого культурно-мистецького рівня галузі культури міста 

та визначення факторів розвитку міського культурного простору свідчить 

про необхідність розширення мережі закладів культури, збільшення площ, 

введення додаткових штатних одиниць, особливо в сфері промоції та 

сучасних технологій. Також активність мешканців свідчить про необхідність 

більш широкого залучення до творчого самовираження різних вікових та 

соціальних груп, в тому числі збільшення контингенту учнів мистецьких 

шкіл. 



 
 

Останніми роками здійснена масштабна робота по зміцненню 

матеріально-технічної бази, створено необхідні соціально-економічні та 

організаційні умови для розвитку  галузі культури міста. 

За період реалізації попередньої Програми було проведено ряд 

реставрацій, капітальних та поточних ремонтів майже у всіх закладах 

культури. Вдалося оновити та покращити матеріально-технічне забезпечення 

всіх установ без винятку. Таким чином, проблеми, які накопичувалися 

роками та гальмували розвиток закладів культури, вдалося зрушити з місця 

та в значній мірі успішно вирішити.  
  

o 4. Напрямки дії   

4.1. Мета, цілі та завдання. 

 Мета: збереження та забезпечення повноцінного функціонування 

базової мережі закладів культури міста. 

Основні завдання Програми: 

- забезпечення гарантій свободи творчості, вільного доступу до 

культурних надбань міста Полтава, створення належних умов щодо 

активної участі мешканців міста у художній самодіяльності; 

- реалізація державної політики у галузі культури, зокрема, у 

національно-патріотичному вихованні; 

- відродження, збереження та розвиток народних традицій, свят, 

обрядів, культурної спадщини міста; 

- подальше забезпечення капітальних вкладень у заклади культури 

міста; 

- підвищення рівня фінансового, матеріально-технічного, кадрового 

та інформаційного забезпечення галузі культури; 

- реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на 

створення належних умов для підвищення рівня розвитку 

культурної інфраструктури міста; 

- належне та якісне задоволення культурних та духовних потреб 

мешканців міста; 

- створення умов для сприяння творчій активності громадян; 

- підвищення іміджу закладів культури. 
  

4.2. Проблеми, на вирішення яких спрямовано дію Програми: 

- зношеність основних фондів закладів культури, недостатній рівень 

матеріально-технічного забезпечення галузі; 

- кадрові питання: недостатній рівень знань з культурного маркетингу 

та менеджменту; 

- недостатній рівень культурної активності у віддалених 

мікрорайонах; 

- відсутність стратегії просування культурного продукту, низький 

рівень промоції закладів та заходів; 

- недостатня комп’ютеризація закладів, відсутність ліцензованого 

програмного забезпечення. 

-  



 
 

5. Заходи програми 

5.1. Новітня мистецька школа. 

Школи естетичного виховання міста Полтава є міцним фундаментом, 

на якому базується мистецький світ від аматорства до професіоналізму.  

На сьогодні у Полтаві функціонує п’ять мистецьких шкіл із загальним 

контингентом 3 279 учнів: 

- Полтавська дитяча музична школа № 1 ім. П.І.Майбороди;  

- Полтавська дитяча музична школа № 2 ім. В.П.Шаповаленка; 

- Полтавська дитяча музична школа № 3 ім. Б.Гмирі; 

- Полтавська міська школа мистецтв «Мала академія мистецтв» імені 

Раїси Кириченко;  

- Полтавська дитяча художня школа.  

Саме ці заклади забезпечують мистецьке та естетичне виховання дітей 

та юнацтва. Навчання різних видів мистецтва, створюють умови для 

творчого, інтелектуального і духовного розвитку, задовольнять потреби у 

професійному самовизначенні і творчій самореалізації, здійснюють пошук та 

залучення до навчання здібних обдарованих і талановитих дітей. 

Програма спрямована на розвиток індивідуальних здібностей і талантів 

дітей та молоді, забезпечення цілісної системи роботи мистецьких шкіл для 

створення умов всебічного розвитку особистості, підвищення кваліфікації 

працівників закладів мистецької освіти, формування науково-дослідницького 

підходу у методичній роботі та впровадження результатів в практику 

освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій. На 

вимогу  часу постають питання оновлення бази музичних інструментів, 

розробки новітніх освітніх програм, методик для інклюзивного навчання та 

відкриття додаткових класів/дисциплін з новими напрямками естетичного 

виховання. 

5.2. Міські клубні заклади, як інноваційний інструмент розвитку дозвілля та 

реалізації творчих та культурних ініціатив. 

В Полтавському міському Будинку культури працює 40 аматорських 

художніх колективів, в яких розвивають свої творчі здібності більше 1700 

осіб. До складу міського Будинку культури входять три відділи з основних 

видів діяльності у с.Вакуленці, с.Крутий Берег, с.Івонченці. 

Робота Полтавського міського Будинку культури спрямована на 

забезпечення духовного розвитку і змістовного дозвілля полтавців, пошук та 

розробку інноваційних форм діяльності, на підвищення професійного рівня 

колективів художньої творчості та популяризацію національних культурних 

традицій, свят та обрядів. 

Заклад є головним осередком культурно-мистецького життя в місті: 

організація та проведення концертів, театралізованих свят, фестивалів та 

конкурсів на високому професійно-художньому та організаційному рівнях. В 

зв’язку з цим постійно виникає гостра необхідність оновлення та 

осучаснення звукової та світлової апаратури, реквізиту, костюмів та 

сценічного взуття.   

 Комунальне підприємство «Палац дозвілля» - найбільший концертний 

зал нашого міста. Саме тут для мешканців Полтави проходять концертні 



 
 

програми відомих українських та зарубіжних зірок естради. Крім цього, в 

«Палаці дозвілля» відбувається щороку низка загальноміських та 

благодійних заходів. На сьогоднішній день закладу необхідно провести 

заміну театральних крісел, придбання сучасного акустичного обладнання. 

 Полтавський міський парк культури та відпочинку «Перемога» 

потребує розширення можливостей для комфортного культурно-дозвіллєвого 

відпочинку полтавців та гостей міста, ребрендінгу парку. 

Комунальному підприємству Міський духовий оркестр «Полтава», як 

високопрофесійному творчому колективу, необхідна активна гастрольна 

діяльність, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та 

фестивалях, що неможливе без сучасних костюмів, музичних інструментів та 

обладнання. 

5.3. Музеї як культурні хаби: майбутнє традицій. 

 До базової мережі закладів культури міста належать 5 музеїв: 

- Полтавський літературно-меморіальний музей І.Котляревського; 

- Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г.Короленка; 

- Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного; 

- Полтавський художній музей (галерея мистецтв) ім. Миколи 

Ярошенка; 

- Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської 

битви». 

 Основною функцією музейних закладів було і залишається – наукова 

робота, збереження та збагачення культурних надбань, обслуговування 

населення, поповнення експозицій, прийняття активної участі в суспільному 

житті міста. Сьогодні музеї залишаються осередком науки, культури і 

пропаганди історії. 

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних 

процесів в облікову роботу з фондами музеїв, а саме: оцифрування музейних 

колекцій, запровадження єдиної електронної бази даних музейних предметів, 

проведення наукових досліджень, організація наукових форумів, участь у 

міжнародних конференціях. Актуальним залишається продовження 

впровадження новітніх інформаційних технологій: QR-коди, інформаційні 

кіоски, аудіо гіди, доповнена та віртуальна реальність тощо. 

5.4. Бібліотеки як мультифункціональні громадські простори. 

Поступово перетворюються на сучасні центри  інформації бібліотечні 

заклади міста: Полтавська міська бібліотека та 16 бібліотек-філій. Послугами 

бібліотек Полтавської міської централізованої бібліотечної системи щороку 

користується понад 50 тисяч відвідувачів. Бібліотечні заклади беруть активну 

участь у конкурсних проектах по залученню іноземних грантів. Міські 

бібліотеки надають доступ до наявних різноманітних ресурсів і 

комунікаційних технологій, допомогу у підвищенні освітнього потенціалу, 

реалізації творчих можливостей. 

Становлення бібліотек у сучасному суспільстві, як регіональних 

інформаційних центрів неможливе без вирішення проблем поповнення 

фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань 

згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій, 



 
 

вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази, створення 

електронного каталогу.  

  Облаштовані в читальних залах зони для користування періодичними 

виданнями, по наданню Інтернет-послуг, копіювальних послуг, роботі з 

документами та ігрові зони також потребують періодичного оновлення та 

програмного забезпечення.  

5.5. Організація культурно-мистецьких заходів, культурного відпочинку та 

дозвілля. 

 Одним із напрямів діяльності Програми у місті є проведення 

різноманітних заходів:  

- урочистості заходи (з нагоди державних та знаменних дат); 

- фестивалі та конкурси; 

- змістовне дозвілля (в тому числі заходи на відкритих просторах); 

- щорічні міські премії; 

- бюджет участі; 

- промоція. 

 Актуальним постає питання розробки «Календаря подій» та Карти 

вільних культурних просторів.  

 Створення якісного культурного продукту сприяє формуванню іміджу 

міста, налагодженню інтеркультурного діалогу.   

5.6. Промоції культурного потенціалу міста. 

 Основним недоліком попередньої Програми було недостатнє 

просування культурного продукту та інформування мешканців міста. Галузь 

культури зацікавлена у широкій промоційній кампанії – популяризації та 

просуванні власних культурних досягнень. 

 Таким чином, ця Програма передбачає здійснення активної рекламної 

діяльності, маркетингової стратегії щодо просування культурного продукту, 

модернізації офіційних сайті Управління культури та закладів культури, 

плідної співпраці з засобами масової інформації, створення промоційних 

відео та аудіо матеріалів, видання промоційної літератури, презентаційно-

іміджевої та сувенірної продукції, спрямованої на рекламу міста за його 

межами.  

 

6. Очікувані результати реалізації Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- створення культурного середовища з інноваційними креативними 

ідеями у сфері культури; 

- забезпечення реалізації повноцінної свободи та підтримки 

самовираження без будь-яких упереджень щодо віку, статі, 

етнічного походження; 

- створення сприятливих умов для творчої самореалізації мешканців 

міста незалежно від віку, статі, національності; 

- забезпечення подальшого розвитку культури та мистецтва, втілення 

нових мистецьких проектів; 

- оптимізація мережі закладів культури з урахуванням сучасного 

досвіду та використанням новітніх технологій; 



 
 

- забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів 

культури міста Полтава. 

 

 

 

7. Фінансування Програми 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок міського 

бюджету, виходячи з його фінансових можливостей, а також інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги фінансування можуть коригуватися в межах бюджетного 

періоду без внесення змін до Програми. 

Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг 

коштів, які 

пропонуєть

ся залучити 

на 

виконання 

програми 

тис. грн.  Усього 

витрат на 

виконання 

програми 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Міський 

бюджет 

250 000,00 275 000,00 302 500,00 332 800,00 366 000,00 1 526 300,00 

 

 

8. Впровадження та моніторинг 

8.1. Контроль за виконанням Програми. 

Відповідальним виконавцем з реалізації Програми є Управління культури 

виконавчого комітету Полтавської міської ради, Департамент культури, 

молоді та спорту з дати реєстрації в ЄДР, яке щорічно до 20 січня року за 

звітним, звітує постійній комісії з питань розвитку культури, освіти, 

фізкультури, спорту та молодіжної політики, підтримки ветеранів війни та 

учасників АТО, соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства і дитинства про виконання даної Програми.  

Звіт про виконання Програми двічі на рік оприлюднюється на офіційному 

сайті Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, 

Департаменту культури, молоді та спорту з дати реєстрації в ЄДР. 

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює Полтавський міський 

голова. 

8.2. Порядок внесення змін до Програми. 

Зміни до Програми вносяться рішенням сесії Полтавської міської ради 

за поданням Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської 

ради, Департаменту культури, молоді та спорту з дати реєстрації в ЄДР. 

 
 

Секретар міської ради    Олександр ШАМОТА 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії з реорганізації Управління  

культури виконавчого комітету Полтавської 

міської ради, начальник Управління культури 

виконавчого комітету Полтавської міської ради          Лариса КРЕЧКО 

 

 

 

 

  
 

 

 



2020 2021 2022 2023 2024

1

Забезпечення 

естетичного та 

мистецького  

виховання дітей та 

юнацтва, створення 

умов для творчого 

розвитку особистості, 

підвищення 

культурного рівня, 

естетичного та 

мистецького 

виховання, доступності 

освіти у сфері культури 

Забезпечення 

утримання та 

розвитку (оплата 

праці працівників, 

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв, 

господарче 

утримання 

закладів)

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

580 150,0 95 000,0 104 500,0 114 950,0 126 500,0 139 200,0

Здійснення заходів щодо 

збереження, оптимізації 

мережі шкіл, 

вдосконалення структури 

естетичного та 

мистецького  виховання 

шляхом відкриття нових 

відділів та відділень

Разом: 580 150,0 95 000,0 104 500,0 114 950,0 126 500,0 139 200,0

Додаток                                                                                        

до Міської програми розвитку культури та 

мистецтва міста  Полтава на 2020-2024 роки,  

затвердженої рішенням позачергової двадцять 

дев"ятої  сесії Полтавської міської ради сьомого 

скликання

від 20  грудня  2019 року.

Ресурсне забезпечення напрямків діяльності та заходи 

Міської програми розвитку культури та мистецтва міста Полтава на 2020-2024 роки

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

Мистецькі школи



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

2

Здійснення заходів

 щодо розвитку та 

модернізації 

матеріально-технічної 

бази: придбання 

музичних інструментів 

та обладнання, 

комп’ютерної техніки, 

встановлення музичних 

комп’ютерних програм 

тощо

Придбання для 

мистецьких шкіл
2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

30 700,0 5 000,0 5 500,0 6 100,0 6 700,0 7 400,0

Забезпечення 

та модернізація 

матеріально-технічної 

бази.

Забезпечення навчальних 

закладів новими 

навчальними планами, 

програмами, метод. 

літературою, нотними 

збірками, навчальною та 

атестаційною 

документацією

Разом: 30 700,0 5 000,0 5 500,0 6 100,0 6 700,0 7 400,0

3

Забезпечення  

проведення робіт з 

реставрації та 

капітальних ремонтів 

Ремонтні роботи в 

мистецьких школах 
2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

49 000,0 8 000,0 8 800,0 9 700,0 10 700,0 11 800,0

Створення належних

 умов навчання та праці, 

покращення стану 

приміщень, забезпечення 

енергозбереження

Разом: 49 000,0 8 000,0 8 800,0 9 700,0 10 700,0 11 800,0

Всього: 659 850,0 108 000,0 118 800,0 130 750,0 143 900,0 158 400,0



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

1

Забезпечення 

доступності документів 

та інформації, 

створення умов для 

задоволення духовних 

потреб, сприяння 

професійному та 

освітньому розвитку, 

комплектування та 

зберігання бібліотечних 

фондів, їх облік, 

контроль за 

виконанням та 

удосконалення.

Забезпечення 

утримання та 

розвиток 

інфраструктури 

бібліотек (оплата 

праці працівників, 

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв, 

господарче 

утримання 

закладів)

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

103 770,0 17 000,0 18 700,0 20 570,0 22 600,0 24 900,0

Забезпечення належного 

функціонування  

бібліотек,  впровадження 

нових технологій, 

оптимізація витрат  на їх 

утримання і розвиток

Разом: 103 770,0 17 000,0 18 700,0 20 570,0 22 600,0 24 900,0

2

Поповнення 

бібліотечних фондів.

Забезпечення 

відновлення 

матеріально - технічної 

бази та технічного 

переоснащення 

бібліотек

Придбання 

періодичних 

видань, літератури.

Матеріально-

технічне 

забезпечення ЦБС.

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

30 510,0 5 000,0 5 500,0 6 050,0 6 660,0 7 300,0

Вільний та необмежений  

доступ до всіх видів носіїв 

інформації,  Інтернет, 

залучення широкої  

читацької аудиторії.

Покращання мат. – 

технічного стану бібліотек. 

Перетворення їх на сучасні 

інформаційні центри з  

використанням  новітніх  

технологій

Разом: 30 510,0 5 000,0 5 500,0 6 050,0 6 660,0 7 300,0

Полтавська міська централізована бібліотечна система



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

3

Забезпечення  

проведення робіт з 

реставрації та 

капітальних ремонтів

Ремонтні роботи  у 

бібліотеках-

філіалах 

централізованої 

бібліотечної 

системи міста

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

91 650,0 15 000,0 16 500,0 18 150,0 20 000,0 22 000,0

Покращання стану 

приміщень для 

забезпечення  належних 

умов  праці та  

задоволення читацьких 

потреб

Разом: 91 650,0 15 000,0 16 500,0 18 150,0 20 000,0 22 000,0

Всього: 225 930,0 37 000,0 40 700,0 44 770,0 49 260,0 54 200,0

1

Забезпечення, 

збереження і 

популяризація 

музейних закладів, 

організація 

культурного дозвілля 

населення

Забезпечення 

утримання та 

розвитку (оплата 

праці працівників, 

оплата 

комунальних 

послуг та енерго-

носіїв, господарче 

утримання 

закладів) 

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

236 110,0 38 700,0 42 470,0 46 980,0 51 470,0 56 490,0

Збільшення туристичної 

привабливості міста, 

підвищення іміджу міста

Разом: 236 110,0 38 700,0 42 470,0 46 980,0 51 470,0 56 490,0

2

Здійснення заходів 

щодо розвитку та 

модернізації 

матеріально-технічної 

бази

Придбання 

комп’ютерної 

техніки, видання 

поліграфічної 

продукції

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

12 200,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 2 700,0 2 900,0

Забезпечення належних 

умов праці, модернізація 

матеріально-технічної бази

Разом: 12 200,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 2 700,0 2 900,0

Музеї міста комунальної сфери управління



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

3

Забезпечення  

проведення робіт з 

реставрації та 

капітальних ремонтів.   

Забезпечення 

доступності для осіб з 

інвалідністю

Літературно-

меморіальні музеї 

міста, художній 

музей, ДІКЗ «Поле 

Полтавської битви»- 

капітальні ремонти, 

реставрація. 

Встановлення 

підйомника в 

художньому музеї.

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

12 200,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 2 700,0 2 900,0

Покращення стану 

приміщень для 

забезпечення належних 

умов праці та задоволення 

культурних потреб 

мешканців міста та 

туристів, підвищення 

іміджу міста, збереження 

пам’яток охорони 

культурної спадщини

Разом: 12 200,00 2 000,00 2 200,00 2 400,00 2 700,00 2 900,00

Всього: 260 510,00 42 700,00 46 870,00 51 780,00 56 870,00 62 290,00

1

Забезпечення,  

збереження і 

популяризація 

духовних надбань, 

організація 

культурного дозвілля та 

зміцнення культурно-

національних традицій, 

підвищення рівня 

організації якісного 

культурного дозвілля 

населення

Забезпечення 

утримання та 

розвитку 

інфраструктури 

(оплата праці 

працівників, оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв, 

господарче 

утримання 

закладів)

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

103 800,0 17 000,0 18 700,0 20 600,0 22 600,0 24 900,0

Збереження та повноцінне 

функціонування закладів 

клубного типу, підвищення 

ролі клубних закладів, 

створення сприятливих 

умов для задоволення 

культурних потреб 

громадян

Разом: 103 800,0 17 000,0 18 700,0 20 600,0 22 600,0 24 900,0

Полтавський міський Будинок культури



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

2

Забезпечення 

оновлення матеріально-

технічної бази та 

технічного 

переоснащення закладу 

Придбання 

обладнання, 

комп’ютерної 

техніки, оновлення 

костюмів, взуття, 

реквізиту.Придбан

ня звукової та 

світлової апаратури

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

18 300,0 3 000,0 3 300,0 3 600,0 4 000,0 4 400,0

Забезпечення та 

модернізація матеріально-

технічної бази

Разом: 18 300,0 3 000,0 3 300,0 3 600,0 4 000,0 4 400,0

3

Забезпечення  

проведення робіт з 

реставрації та 

капітальних ремонтів. 

Забезпечення 

доступності для осіб з 

інвалідністю. 

Виготовлення технічної 

документації

Проведення 

капітальних робіт 

будівель та споруд 

закладу та клубів 

(с.Івонченці, 

Вакуленці, Крутий 

Берег). Оцінка 

вартості землі

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

18 200,0 3 000,0 3 300,0 3 600,0 4 000,0 4 300,0

Покращення стану 

приміщень для 

забезпечення належних 

умов праці та задоволення 

якісних культурних потреб 

мешканців міста

Разом: 18 200,00 3 000,00 3 300,00 3 600,00 4 000,00 4 300,00

Всього: 140 300,00 23 000,00 25 300,00 27 800,00 30 600,00 33 600,00

1

Забезпечення, 

збереження і розвиток 

професійного 

музичного колективу 

Надання 

фінансової 

підтримки для 

утримання, 

збереження та 

повноцінного 

функціонування 

комунального 

підприємства

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

30 500,00 5 000,00 5 500,00 6 100,00 6 600,00 7 300,00

Підтримка та розвиток 

професійного колективу 

для надання культурних 

послуг

Разом: 30 500,00 5 000,00 5 500,00 6 100,00 6 600,00 7 300,00

Комунальне підприємство міський духовий оркестр «Полтава»



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

2

Забезпечення 

поновлення 

матеріально-технічної 

бази та технічного 

переоснащення 

закладу: придбання 

музичних інструментів 

та обладнання, 

комп’ютерної техніки, 

оновлення костюмів

Придбання для 

комунального 

підприємства 

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

6 060,00 1 000,00 1 100,00 1 200,00 1 300,00 1 460,00

Забезпечення та 

модернізація матеріально-

технічної бази, 

забезпечення належного 

функціонування

Разом: 6 060,00 1 000,00 1 100,00 1 200,00 1 300,00 1 460,00

Всього: 36 560,00 6 000,00 6 600,00 7 300,00 7 900,00 8 760,00

1

Забезпечення, 

збереження і розвиток 

міського парку

Надання 

фінансової 

підтримки для 

утримання, 

збереження та 

повноцінного 

функціонування 

комунального 

закладу. 

Громадські роботи.

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

27 500,0 4 500,0 5 000,0 5 400,0 6 000,0 6 600,0

Організація культурного, 

активного відпочинку та 

розваг, задоволення 

культурних потреб 

населення

Разом: 27 500,0 4 500,0 5 000,0 5 400,0 6 000,0 6 600,0

Полтавський міський парк культури та відпочинку «Перемога»



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

2

Здійснення заходів 

щодо розвитку та 

модернізації 

матеріально-технічної 

бази

Придбання 

звукової апаратури, 

комп"ютерної 

техніки, 

обладнання

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

6 060,0 1 000,0 1 100,0 1 200,00 1 300,00 1 460,00

Забезпечення та 

модернізація матеріально-

технічної бази, 

забезпечення належного 

функціонування

Разом: 6 060,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 300,0 1 460,0

3

Забезпечення  

проведення робіт з 

реставрації та 

капітальних ремонтів

Проведення 

капітального 

ремонту підземного 

туалету, 

приміщень, 

Співочого поля ім. 

М.Чурай

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

9 150,0 1 500,0 1 650,0 1 800,0 2 000,0 2 200,0

Збільшення кількості 

відвідувачів парку, 

розширення аудиторії 

прихильників активного 

відпочинку

Разом: 9 150,0 1 500,0 1 650,0 1 800,0 2 000,0 2 200,0

Всього: 42 710,0 7 000,0 7 750,0 8 400,0 9 300,0 10 260,0

1

Забезпечення, 

збереження і розвиток 

комунального 

підприємства

Надання 

фінансової 

підтримки для 

утримання, 

збереження та 

повноцінного 

функціонування 

комунального 

підприємства

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

33 600,0 5 500,0 6 100,0 6 600,0 7 300,0 8 100,0
Організація культурного 

дозвілля мешканців міста

Разом: 33 600,0 5 500,0 6 100,0 6 600,0 7 300,0 8 100,0

Комунальне підприємство «Палац дозвілля»



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

2

Здійснення заходів 

щодо розвитку та 

модернізації 

матеріально-технічної 

бази: 

Забезпечення 

оновлення 

матеріально-

технічної бази 

підприємства

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

3 050,0 500,0 550,0 600,0 670,0 730,0

Забезпечення та 

модернізація матеріально-

технічної бази 

комунального 

підприємства

Разом: 3 050,0 500,0 550,0 600,0 670,0 730,0

3

Забезпечення  

проведення робіт з 

реставрації та 

капітальних ремонтів

Проведення 

капітальних 

ремонтних робіт  

комунального 

підприємства 

“Палац дозвілля”

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

9 150,0 1 500,0 1 650,0 1 800,0 2 000,0 2 200,0

Забезпечення та 

модернізація матеріально-

технічної бази, 

забезпечення належного 

функціонування

Разом: 9 150,0 1 500,0 1 650,0 1 800,0 2 000,0 2 200,0

Всього: 45 800,0 7 500,0 8 300,0 9 000,0 9 970,0 11 030,0



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

1

Здійснення керівництва 

та контролю за 

дотриманням вимог 

законодавства з питань 

ведення 

бухгалтерського обліку, 

забезпечення 

дотримання 

бюджетного 

законодавства, ведення 

бухгалтерського обліку, 

фінансово-

господарської 

діяльності, складання 

бюджетної звітності

Забезпечення 

утримання та 

повноцінного 

функціонування  

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

24 300,0 4 000,0 4 400,0 4 800,0 5 300,0 5 800,0

Забезпечення  фінансово – 

бюджетної дисципліни для 

своєчасного виконання 

завдань галузі

Разом: 24 300,0 4 000,0 4 400,0 4 800,0 5 300,0 5 800,0

2

Здійснення заходів 

щодо розвитку та 

модернізації 

матеріально-технічної 

бази

Модернізація 

матеріально-

технічної бази

2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

3 050,0 500,0 550,0 600,0 670,0 730,0

Забезпечення та 

модернізація матеріально-

технічної бази

Разом: 3 050,00 500,00 550,00 600,00 670,00 730,00

Всього: 27 350,00 4 500,00 4 950,00 5 400,00 5 970,00 6 530,00

Централізована бухгалтерія



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

1

Проведення 

загальноміських 

культурно-масових 

мистецьких заходів 

(відповідно до 

щорічного плану 

заходів)

Урочисті заходи

в тому числі:
2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

12 260,0 1 935,0 3 730,0 2 390,0 2 630,0 2 890,0

Проведення заходів з 

нагоди державних, 

знаменних дат, 

національно-патріотичне 

виховання 

територіальної громади

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в ЄДР

3 615,0 585,0 640,0 710,0 800,0 880,0

Полтавська міська 

централізована 

бібліотечна система

130,0 10,0 20,0 25,0 35,0 40,0

ДІКЗ "Поле 

Полтавської битви"
115,0 20,0 20,0 20,0 25,0 30,0

Полтавський міський 

Будинок культури
3 500,0 560,0 620,0 690,0 775,0 855,0

Полтавська міська 

школа мистецтв 

«Мала академія 

мистецтв» імені 

Раїси Кириченко

450,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0

КП міський духовий 

оркестр «Полтава»
835,0 140,0 150,0 170,0 185,0 190,0

Полтавський міський 

парк культури та 

відпочинку 

«Перемога»

280,0 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0

КП "Палац дозвілля" 3 335,0 500,0 610,0 675,0 740,0 810,0

Культурно-мистецькі заходи



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

Разом: 13 575,0 1 935,0 3 730,0 2 390,0 2 630,0 2 890,0

2
Полтава-fest

в тому числі:
2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

18 965,0 3 035,0 3 400,0 3 750,0 4 180,0 4 600,0

Організація фестивалів 

та конкурсів, підтримка 

творчих колективів та 

виконавців, підвищення 

іміджу міста

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в ЄДР

7 115,0 1 150,0 1 270,0 1 395,0 1 570,0 1 730,0

Полтавська міська 

централізована 

бібліотечна система

255,0 30,0 50,0 55,0 60,0 60,0

ДІКЗ "Поле 

Полтавської битви"
1 210,0 200,0 220,0 240,0 260,0 290,0

Полтавський міський 

Будинок культури
5 570,0 910,0 1 000,0 1 100,0 1 220,0 1 340,0

Полтавська міська 

школа мистецтв 

«Мала академія 

мистецтв» імені 

Раїси Кириченко

950,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0

КП міський духовий 

оркестр «Полтава»
600,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Полтавський міський 

парк культури та 

відпочинку 

«Перемога»

2 675,0 445,0 480,0 530,0 580,0 640,0

КП "Палац дозвілля" 590,0 50,0 100,0 120,0 150,0 170,0

Разом: 18 965,0 3 035,0 3 400,0 3 750,0 4 180,0 4 600,0



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

3
Дозвілля

в тому числі:
2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

43 925,0 7 510,0 6 620,0 9 010,0 9 885,0 10 900,0

Організація змістовного 

дозвілля полтавців та 

гостей міста, проведення 

культурно-митецьких 

заходів

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в ЄДР

10 500,0 2 065,0 590,0 2 380,0 2 595,0 2 870,0

Полтавська міська 

централізована 

бібліотечна система

400,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

ДІКЗ "Поле 

Полтавської битви"
2 415,0 380,0 440,0 485,0 530,0 580,0

Полтавський міський 

Будинок культури
11 150,0 1 830,0 2 010,0 2 200,0 2 420,0 2 690,0

Полтавська міська 

школа мистецтв 

«Мала академія 

мистецтв» імені 

Раїси Кириченко

1 640,0 260,0 300,0 330,0 360,0 390,0

КП міський духовий 

оркестр «Полтава»
3 450,0 560,0 620,0 685,0 755,0 830,0

Полтавський міський 

парк культури та 

відпочинку 

«Перемога»

3 015,0 505,0 540,0 595,0 655,0 720,0

КП "Палац дозвілля" 11 355,0 1 850,0 2 050,0 2 255,0 2 480,0 2 720,0

Разом: 43 925,0 7 510,0 6 620,0 9 010,0 9 885,0 10 900,0



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

4 Бюджет участі 2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

1 820,0 300,0 330,0 360,0 395,0 435,0

Реалізація проєктів-

переможців Програми 

"Бюджет участі"

Разом: 1 820,0 300,0 330,0 360,0 395,0 435,0

5 Міські премії 2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Заохочення та залучення 

мешканців міста до 

літератури та мистецтва

Разом: 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6
Промоція: в тому 

числі
2020-2024

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, 

молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в 

ЄДР

7 505,0 1 220,0 1 350,0 1 490,0 1 640,0 1 805,0

Анонсування та 

виствітлення діяльності 

галузі, збільшення 

туристичного потоку до 

міста, підвищення іміджу 

міста

Управління 

культури, 

Департамент 

культури, молоді та 

спорту з дати 

реєстрації в ЄДР

4 155,0 670,0 750,0 825,0 910,0 1 000,0

Полтавська міська 

централізована 

бібліотечна система

175,0 30,0 30,0 35,0 40,0 40,0

ДІКЗ "Поле 

Полтавської битви"
280,0 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

Полтавський міський 

Будинок культури
1 215,0 200,0 220,0 240,0 260,0 295,0

Полтавська міська 

школа мистецтв 

«Мала академія 

мистецтв» імені 

Раїси Кириченко

200,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

КП міський духовий 

оркестр «Полтава»
280,0 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0



2020 2021 2022 2023 2024

№ 

з/п

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів 

Програми

Термін 

виконання 
Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн. )

Очікуваний результатміський бюджет

всього
у тому числі за роками

Полтавський міський 

парк культури та 

відпочинку 

«Перемога»

600,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0

КП "Палац дозвілля" 600,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Разом: 7 505,0 1 220,0 1 350,0 1 490,0 1 640,0 1 805,0

Всього: 87 290,0 14 300,0 15 730,0 17 300,0 19 030,0 20 930,0

1 526 300,0 250 000,0 275 000,0 302 500,0 332 800,0 366 000,0

1 439 010,0 235 700,0 259 270,0 285 200,0 313 770,0 345 070,0 без заходів

87 290,0 14 300,0 15 730,0 17 300,0 19 030,0 20 930,0 заходи

1 526 300,0 250 000,0 275 000,0 302 500,0 332 800,0 366 000,0 разом

Секретар міської ради                    Олександр ШАМОТА

Разом по Програмі 2020-2024 рр.


