
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23.11.2016      УЖГОРОД № 387

Про Програму розвитку 
Ужгородського міського центру 
дозвілля – будинку культури
на 2017-2019 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  з  метою  удосконалення  роботи  і  розвитку
Ужгородського  міського  центру  дозвілля  –  будинку  культури,  активізації
культурно-естетичного та духовно-патріотичного виховання молоді,  виконком
міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити Програму розвитку Ужгородського міського центру дозвілля
– будинку культури на 2017-2019 роки з подальшим внесенням її  на розгляд
сесії міської ради (додається).

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови  Білака О.П.

Міський голова                                                                               Б. Андріїв



ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
23.11.2016 № 387

Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля-будинку культури 
на 2017-2019 роки

І. Паспорт програми

1. Ініціатор Програми Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді

2. Розробник Програми Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді

3. Відповідальний виконавець 
Програми

Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді; Ужгородський 
міський центр дозвілля – будинок 
культур

4. Учасники Програми Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді; Ужгородський
міський центр дозвілля – будинок 
культур

5. Термін реалізації Програми 2017-2019 роки

6. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми

Міський бюджет, інші джерела не 
заборонені законодавством

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми

875 тис.грн. 

У тому числі: 

міський бюджет – 850,0 тис.грн.; 

інші джерела – 25,0 тис.грн.

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма  розроблена  відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про
культуру»   та  інших  законодавчих  актів  з  метою  удосконалення  роботи  і
розвитку  Ужгородського  міського  центру  дозвілля  –  будинку  культури,
активізації культурно-естетичного та духовно-патріотичного виховання молоді.

У м. Ужгород діє один міський заклад культури клубного типу, а саме –
міський центр дозвілля – будинок культури. 

У міському центрі дозвілля – будинку культури працюють 16 народних та



зразкових  аматорських  колективів,  2  любительських  об’єднання  громадян,  а
саме:  творче  об’єднання  художників  «Барви  Карпат»  та  Ужгородський  клуб
колекціонерів.

Враховуючи специфіку часу, міський центр дозвілля – будинок культури
повсякчас  мусить  доводити  суспільству,  владі  необхідність  своєї  всебічної,
повноцінної діяльності,  достатнього фінансування та вишукувати нові форми
роботи.  Наявний стан матеріально-технічної  бази міського центру дозвілля –
будинку  культури  сьогодні  не  дозволяє  робити  впевнених  перспективних
висновків щодо подальшого розвитку установи. 

Розробка  цієї  програми  зумовлена  необхідністю  підняття  на  належний
рівень системи обслуговування мешканців міста Ужгород та гостей культурно-
мистецькими заходами, збереження культурної спадщини, творчого потенціалу
єдиного  в  м.  Ужгород  міського  закладу  культури  клубного  типу  шляхом
зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладу  та  створення  необхідних умов
для роботи колективів.

В цьому випадку рівень задоволення культурних потреб  усіх  категорій
населення, особливо дітей та молоді, буде відповідати вимогам часу.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Основною  метою  Програми  є  відродження,  збереження  та  розвиток
духовних  здобутків,  звичаїв  та  традицій  українського  народу,  кращих
традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів
підтримки  культурно-мистецької  сфери,  творчих  колективів,  об’єднань,
підвищення  ролі  єдиного  в  м.  Ужгород  закладу  культури  клубного  типу  та
значного поліпшення його матеріально-технічної бази. Це можливе за умови:

- збереження та розвитку існуючого закладу культури, недопущення його
перепрофілювання, реорганізації та ліквідації;

-  створення  умов  для  розвитку  аматорської  народної  творчості,
популяризації  кращих  мистецьких  надбань  народних  колективів  міського
центру  дозвілля-будинку  культури  в  Ужгороді,  проведення  різноманітних
культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвитку народної творчості;

-  естетичного  та  духовного  виховання  дітей  та  юнацтва,  підтримки
обдарованої молоді;

- збільшення обсягів видатків на розвиток закладу культури;
- збереження національної культурної спадщини, як основи національної

культури,  турботи  про  подальший  розвиток  культур  національних  меншин
міста.

Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер
Програми розвитку міського центру дозвілля – будинку культури  на 2017-2019
роки.

Основним  завданням  Програми  є  задоволення  потреб  громадян  у
культурних  послугах,  забезпечення  їх  дозвілля, підвищення  рівня  існуючого
закладу культури клубного типу – міського центру дозвілля – будинку культури,
сприяння розвитку аматорського мистецтва, поліпшення виконавського рівня та



кількості народних та зразкових аматорських художніх колективів,  створення
сприятливих  умов  в  організації  якісного,  змістовного  культурного  дозвілля
ужгородців та гостей міста, покращення матеріально-технічної бази закладу. 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування,
строки реалізації Програми

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою згідно з додатком
1 до Програми, здійснюватиметься у межах видатків, передбачених в міському
бюджеті  на  відповідний  рік,  та  за  рахунок  інших  джерел  фінансування,  не
заборонених чинним законодавством України. 

Форми  і  методи  розв’язання  проблем,  зазначених  у  Програмі,
реалізовуватимуться  відповідно  до  законодавчих  та  нормативних  актів,  які
визначають правові,  організаційні та фінансові засади функціонування галузі
культури.

Реалізація  Програми  дасть  змогу  здійснювати  оперативне  та  повне
задоволення потреб населення, розширення можливостей та  надання платних
послуг.

Реалізація Програми розрахована на 3 роки. Протягом її  дії  планується
використати всього 875,00 тис. грн. 

З  них  850,00  тис.  грн.  з  міського  бюджету  згідно  з  додатком  2  до
Програми.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація  виконання  Програми  здійснюється  управлінням  у  справах
культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради. 

___________________________________



Додаток 2
до Програми

Розрахунок потреби коштів
для реалізації Програми розвитку МЦД-БК 

на 2017-2019 роки
(ресурсне забезпечення Програми)

(тис.грн.)

Обсяг коштів на
виконання
Програми
(тис.грн.)

Строки виконання Програми Усього витрат
для виконання

Програми2017 рік 2018 рік 2019 рік

Міський бюджет 330,0 370,0 150,0 850,0

Інші джерела - 10,0 15,0 25,0

Усього: 330,0 380,0 165,0 875,0

 



Додаток 1
до Програми

Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації 
Програми розвитку міського центру дозвілля-будинку культури

на 2017-2019 роки

№
п/п

Назва напряму
діяльності

Заходи Термін
виконан-

ня

Відповідальний
виконавець

Обсяги фінансування
тис. грн.

Очікуваний результат

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Міський
бюджет
тис.грн

інші
джерела

Міський
бюджет
тис.грн

інші
джерела

Міський
бюджет
тис.грн

інші
джерела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Зміцнення 
матеріально-
технічної бази 
міського центру 
дозвілля-будинку 
культури.
Облаштування 
кабінетів, зали та 
костюмерної.

Придбання офісних 
та спеціалізованих 
меблів (столи, 
стелажі, стільці, 
шафи, дзеркала, 
крісла для глядацької 
зали, тощо)

2017-2019
роки

Управління  у
справах  культури,
спорту,  сім‘ї  та
молоді,  міський
центр  дозвілля-
будинок культури

140,0 - 120,0 - - - Забезпечення 
працівників міського 
центру дозвілля-будинку 
культури сучасним 
обладнанням для 
комфортної роботи,  
потреб народних 
колективів міського 
центру дозвілля-будинку 
культури та глядачів 
сучасним репетиційним 
та глядацьким залом. 
Збільшення кількості 
народних колективів та 
відвідувачів.

2. Створення 
необхідних умов 
для ефективної та 
стабільної роботи 
установи

Декорування залу 
(пошиття штор, куліс,
драпірування 
приміщення, 
оформлення 
інтер’єру, тощо)

2017-2019
роки

Управління  у
справах  культури,
спорту,  сім‘ї  та
молоді,  міський
центр  дозвілля-
будинок культури

120,0 - 70,0 - - - Оновлення матеріально-
технічної бази, 
поліпшення комфортних 
умов для роботи.



3. Облаштування 
міського центру 
дозвілля – будинку 
культури 
технічними 
засобами

Придбання 
оргтехніки,   
мультимедійного 
обладнання,   
звукопідсилювальної 
та освітлювальної 
апаратури, 
інструментів для 
акомпонування, тощо.

 

2017-2019
роки

Управління  у
справах  культури,
спорту,  сім‘ї  та
молоді,  міський
центр  дозвілля-
будинок культури

70,0 - 130,0 - 100,0 - Якісне проведення 
заходів, концертів, 
можливість проведення 
наочних презентацій, 
семінарів на базі 
міського центру 
дозвілля-будинку 
культури. 

4. Забезпечення
костюмами
колективів МЦД-БК

Пошиття костюмів,  
придбання взуття, 
виготовлення 
реквізиту колективам 
міського центру 
дозвілля-будинку 
культури

2017-2019
роки

Управління  у
справах  культури,
спорту,  сім‘ї  та
молоді,  міський
центр  дозвілля-
будинок культури

- - 50,0 10,0 50,0 15,0 Збереження та 
популяризація народної 
спадщини Закарпаття, 
духовних здобутків, 
звичаїв та традицій 
українського народу.

ВСЬОГО: 330,0 370,0 10,0 150,0 15,0 875,0
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