
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 грудня  2022 року                                                                                         № 415 

 

Про схвалення проекту Програми  

розвитку Музейної резиденції Чорткова 

Чортківської міської ради 

на 2022-2024 роки 

 

      З метою збереження та популяризації історико-культурної спадщини, 

забезпечення подальшого розвитку культурного потенціалу  в громаді, 

доступності музейного закладу, збереження історичних цінностей,  задоволення 

духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та 

популяризації національних звичаїв та обрядів, керуючись п.1 ст.52, ч.6 ст.59 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та винести на розгляд сесії міської ради проект Програми 

розвитку Музейної резиденції Чорткова Чортківської міської ради на 2022-2024 

роки згідно з додатком. 

2. Копію рішення виконавчого комітету надіслати до управління культури 

та мистецтв міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора ГУРИНА. 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08 грудня 2022 року № 415 

 

ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ РЕЗИДЕНЦІЇ ЧОРТКОВА ЧОРТКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022-2024 РОКИ 

   

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Чортківська міська рада 

2. Дата, номер і назва  документа  

 Закон України «Про культуру» № 2728VI 

від 14 грудня 2010 року (зі змінами),  

Закону України «Про музеї та музейну 

справу» від 29 червня 1995 року №249/95-

ВР (зі змінами) 

3. Розробник програми 
Управління культури та мистецтв  міської 

ради 

4. 
Відповідальні виконавці 

програми 

Управління культури та мистецтв міської 

ради. 

5. Учасники програми 
Музейна резиденція Чорткова 

Чортківської міської ради 

6. Термін реалізації програми 2022-2024 роки 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

тис. грн.: 

2022 рік – 210  тис. грн. 

2023 рік – 100 тис. грн.  

2024 рік – 100 тис. грн. 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

Міський бюджет 

8.1 Коштів міського бюджету 410 000 гривень 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Музейна резиденція Чорткова Чортківської міської радим (далі – Музей) 

відіграє важливу роль у культурно-просвітницькому житті громади та є 

важливим туристичним пунктом.  

У музеї зібрані експонати, що висвітлюють життя і творчість 

українського народу. Музей викликає постійну зацікавленість культурної 

громадськості, є місцем проведення масових культурно-мистецьких заходів. 



Першочерговим завданням установи є діяльність, спрямована на  

розвиток культурної інфраструктури громади, збереження культурної 

спадщини, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері. 

Програма  розвитку Музейної резиденції Чорткова 2022-2024 роки 

передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, 

збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в громаді, 

розвиток культурних традицій громади, збереження історичних цінностей, 

забезпечення доступності музейного закладу для всіх верств населення,  

задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та 

популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, 

змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування 

населення. 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Метою Програми є задоволення духовних потреб населення, 

забезпечення конституційного права на доступ до надбань культури і мистецтва 

всіх громадян. Формування засобами культури та мистецтва ідеологічних, 

моральних та духовних цінностей, спрямованих на відродження і виховання 

високих громадських ідеалів та патріотизму. 

Програма розроблена для: 

 сприяння у впровадженні сучасних методів роботи у музеї; 

 сприяння у створенні нових, сучасних інтерактивних музейних заходів 

(тематичні виставки, екскурсії, майстер-класи та ін.); 

 стимулювання та заохочення населення відвідувати музей; 

 збільшення кількості відвідувачів, особливо учнівської та студентської 

молоді. 

 

4. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 

 Буде покращено якість обслуговування відвідувачів, зацікавленість  

громадян до давніх українських ремесел, особливо учнівської та студентської 

молоді через організацію майстер-класів тощо. 

  

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

     Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів міського бюджету.  

    Обсяг фінансування Програми становить 410 тис. грн. Розв’язання 

проблеми буде здійснено шляхом придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки 

(у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з 

придбанням комп’ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів; 

придбання витратних матеріалів для проведення музейних заходів. 

 

Фінансове забезпечення заходів 

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ РЕЗИДЕНЦІЇ ЧОРТКОВА  

ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  НА 2022-2024 РОКИ 
 

№ 

п/п 

Напрямки фінансування Орієнтовна 

сума (грн.) 

Джерело 

фінансування 

Період 

виконання 



заходу 

1. Придбання 

комп’ютерної техніки  

(у тому числі 

придбання 

програмного 

забезпечення, яке 

передбачене разом з 

придбанням 

комп’ютерної техніки) 

для оцифрування 

музейних предметів 

210 000,00 Міський бюджет 2022 рік 

2. Придбання витратних 

матеріалів для 

проведення музейних 

заходів (тематичні 

виставки, екскурсії, 

майстер-класи та ін.). 

Придбання оргтехніки 

та меблів для 

облаштування 

музейних кімнат. 

100 000,00 Міський бюджет 2023 рік 

3. Придбання оргтехніки 

та меблів для 

облаштування 

музейних кімнат. 

Придбання витратних 

матеріалів для 

проведення музейних 

заходів (тематичні 

виставки, екскурсії, 

майстер-класи та ін.) 

100 000,00 Міський бюджет 2024 рік 

 Всього на реалізацію 

програми: 

410 000,00  

 

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна 

депутатська комісія з питань розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та 

соціальних питань. 

Про хід та виконання заходів Програми звітує начальник управління 

культури та мистецтв на сесії міської ради  кожного року. 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету міської ради         Наталія ЗАЯЦЬ 
 


	Додаток

