
Додаток  

до  рішення міської ради 

від _________ 2021 року 

№________ 

 

Програма розвитку культури, туризму та збереження історико-

культурної спадщини Арцизької міської територіальної громади на 

2022-2024 роки 
Загальна характеристика програми 

Розробка програми розвитку культури, туризму та збереження історико-культурної 

спадщини Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі-програма) є 

вимогою часу – процесом реформування національної системи культури, назрілою 

необхідністю модернізації закладів/установ культури та мистецтв, оснащення їх сучасним 

технічним обладнанням, що сприятиме створенню конкурентоспроможного культурного 

продукту.  

Програма розроблена відділом культури та туризму Арцизької міської ради у 

відповідності до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про культуру», «Про позашкільну освіту», «Про охорону культурної спадщини», 

«Про національні меншини в Україні», «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов 

або мов меншин», «Про засади державної мовної політики в Україні», «Про державні цільові 

програми», законодавства у бібліотечній, музейній сферах, положення про відділ культури  та 

туризму Арцизької  міської територіальної громади. 

 Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку культури територіальної громади, 

організаційні засади її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. 

 Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку культури з 

урахуванням соціально-економічних, культурних, національних, конфесійних та інших 

особливостей Арцизької громади. 

Визначення проблем, 

на розв'язання яких спрямована програма 

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма, ґрунтується на 

результатах дослідженні стану, тенденцій та особливостей розвитку культури і мистецтв, 

збереженні нематеріальної та матеріальної культурної спадщини. 

Рівень задоволення культурних потреб мешканців громади, особливо дітей та молоді, не 

відповідає вимогам часу. 

Через систему діючих закладів культури та мистецтва, які є в громаді, а це – 7 Будинків 

культури, 4 клуби, 14 бібліотек, 2 школи естетичного виховання, історико-краєзнавчий музей,  

народні самодіяльні колективи, мешканці Арцизької територіальної громади мають змогу 

реалізувати свій творчий потенціал, зберігати і збагачувати власну історико-культурну 

спадщину у всьому її різноманітті.   

Разом з тим, відсутність нового інструментарію, технічних засобів, сучасної 

аудіотехніки, звукопідсилюючої апаратури не в повній мірі забезпечує рівень виконавської 

майстерності, розвиток творчого потенціалу аматорського мистецтва. Гостро стоїть питання 

участі народних колективів у фестивалях та конкурсах, які відбуваються в області та за її 

межами. Рівень зацікавленості в культурному розвитку зменшується.  

Для вирішення проблемних питань щодо підтримки та розвитку закладів культури 

громади, пропонується прийняти програму розвитку культури, туризму та збереження історико-

культурної спадщини Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Мета програми 

 Основною  метою програми є підвищення ролі культури в побудові громадянського 

суспільства, зміцнення та примноження культурного потенціалу громади, створення сучасних 

закладів культури як центрів культурного життя та вільного простору для громади, створення 

умов для збереження  та розвитку самобутніх традицій краю, сприяння інтеграції регіону в 

світовий культурний та інформаційний простір. 

 Для реалізації зазначеного є важливим: 

- забезпечення широкого доступу до культурних надбань через створення нової архітектури 

інтегрованої системи закладів культури і мистецтв громади  на основі універсального доступу 



та економічної діяльності, зміцнення їх матеріально-технічної бази та застосування новітніх 

інформаційних технологій у сфері культури; 

- популяризація і поширення якісного та різноманітного культурно-мистецького продукту серед 

якнайширших верств суспільства; 

- збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, розвиток музейної справи, 

туризму; 

- посилення підтримки сучасного мистецтва, покращення комплектування та збереження 

книжкових фондів, поповнення бібліотечних фондів  виданнями українською мовою та 

кращими зразками світової літературі, мовами національних меншин, розширення застосування 

новітніх інформаційних технологій у бібліотечній та музейній справі; 

- підтримка етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних народів і 

національних меншин, що проживають в громаді; 

- забезпечення консолідації багатонаціональної громади регіону, утвердження принципів  

толерантності і міжнаціональної згоди, підтримка діяльності національно-культурних товариств 

та центрів національних культур в Арцизькій громаді. 

Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми 

 Проблеми, окреслені програмою  взаємопов'язані та досить складні. Для їх вирішення 

найбільш продуктивним є використання програмно-цільового методу, який передбачає 

узгодження в рамках єдиної програми  комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, 

виконавцях і ресурсах та базується на кращому загальноєвропейському досвіді. 

Основними шляхами розв'язання існуючих проблем визначено: 

- удосконалення умов діяльності установ культури, мистецтв, туризму, сприяння створенню 

мистецьких продуктів і формування цілісного інформаційно-культурного простору в громаді 

шляхом модернізації управління, розвитку культурного обміну, придбання сучасного 

технічного обладнання для закладів культури, їх кадрового забезпечення; 

- формування системи духовних цінностей, виховання патріотизму, поваги до символів та 

традицій, що є важливою соціальною складовою, шляхом організації та проведення культурно-

мистецьких заходів; 

- піднесення рівня професійного мистецтва, задоволення культурних потреб населення шляхом 

підтримки професійного мистецтва, творчих спілок та об'єднань, розвитку мистецьких 

традицій; 

- збереження національної самобутності та зміцнення етнічної ідентичності представників 

національних меншин шляхом забезпечення умов для їх органічної інтеграції в українське 

суспільство; 

- розвиток міжнародних відносин, що є і соціальним і економічним забезпеченням в частині 

привабливості туристичного потенціалу до Арцизької громади; 

 - забезпечення естетичного виховання молоді шляхом підтримки закладів мистецької освіти та 

їх кадрового складу, участі в різноманітних конкурсах-фестивалях всеукраїнського та 

міжнародного рівня з метою професійного зростання, входження України в культурний євро 

простір. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються щорічно при 

формування бюджету міської територіальної громади, виходячи із можливостей його дохідної 

частини. 

Очікувані результати та ефективність програми 

 Ефективність програми спрямована на досягнення значних показників соціально-

економічного та культурного сегментів. 

 Виконання програми забезпечить: 

- належне функціонування мережі закладів та установ культури, мистецтва і туризму, створення 

закладів культури нового типу, як творчі, інноваційні інститути, які ефективно слугують 

суспільству; 

 - збереження самобутніх національних традицій краю, створення умов для творчої 

самореалізації особистості через розмаїття форм самовираження; 

 - залучення широкого кола громадськості, молоді та творчої інтеграції до виявлення 

збереження, примноження та популяризації народної національної культури та розуміння її 

глибинного змісту і значення у сьогоденному житті; 

 - доступність мистецтва та надання нових культурних послуг усім верствам населення; 

 - посилення просвітницької, виховної ролі національної культури; 



 - активізацію діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України, 

налагодження  конструктивних зв'язків з громадськістю, прозорість та відкритість з реалізації 

спільних завдань; 

 - прискорення інтеграції регіону і світовий культурний та інформаційний простір; 

 - організаційне забезпечення в області  виконання державної політики у сфері 

міжнаціональних відносин з врахуванням світового досвіду інтеграційної політики; 

 - задоволення культурних, інформаційних та мовних потреб національних меншин, 

збереження їх етнічної ідентичності і національно-культурної автономії; 

 - збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, 

музеїв, бібліотек, архівів тощо). 

Координація та контроль за ходом виконання програми 

 Відділ культури та туризму міської ради щороку інформує міську раду про хід 

виконання програми один раз на рік. 

 З метою забезпечення відкритості, прозорості та громадського контролю за 

використанням бюджетних коштів виконавці забезпечують проведення заходів з 

інформаційним супроводженням: організацію прес-конференцій, інтерв'ю, публікацій в 

друкованих засобах масової інформації, участь в телепрограмах, розміщенням звітності 

інформації на Інтернет-сайті, в соціальних мережах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 1 до Програми 

ПАСПОРТ 

програми розвитку культури, туризму та збереження історико-культурної 

спадщини Арцизької міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ культури та туризму  Арцизької 

міської 

2. Розробник програми Відділ культури та туризму  Арцизької 

міської 

3. Співрозробники програми 

(у разі наявності) 

      - 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ культури та туризму  Арцизької 

міської ради 

5. Учасники програми Заклади та установи культури та 

мистецтва міської ради, культурні 

товариства та об’єднання, народні 

самодіяльні колективи.  

6. Термін реалізації програми 2022-2024 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Арцизької міської територіальної 

громади 

8. Загальний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних 

для 

реалізації 

програми  

2022 

рік/тис.грн 

1577,00 

2023 рік 1577,00 

2024 рік 1577,00 

Всього: 4731,00 тис. грн 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                Додаток 2 до Програми 

 

Напрями діяльності  та заходи  програми розвитку культури, туризму та збереження історико-культурної спадщини Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

№ 

з/п 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансувіання, 

тис.грн 

Очікуваний результат 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

                                                             I. Організаційні та культурно-мистецькі заходи  
1.

1 

Проведення заходів, щодо відзначення 

державних свят, знаменних та пам’ятних дат з 

історії України, ювілеїв видатних історичних, 

громадських, культурних діячів. Культурно-

просвітницькі акції, спрямовані на формування 

толерантності, поваги до культури, історії, 

мови українського народу 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму  

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

132,00 132,00 132,00 Формування проявів патріотичних 

почуттів, толерантності, гуманізму, 

почуття власної гідності та 

внутрішньої свободи, поваги до 

державної влади 

1.

2 

Організація та проведення 

культурно-мистецьких та культурно-масових 

заходів, (фестивалі, 

конкурси, концерти, свята, 

пленери, ювілеї, вечори, 

акції, наради, конференції, 

семінари, огляди, майстер 

класи, тощо), в т.ч. придбання подарунків та 

сувенірів. 

 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

 Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

60,00 60,00 60,00 Розвиток української культури, 

підтримка української мови, 

патріотичне виховання дітей та 

молоді. Підвищення загального рівня 

духовної культури громадян, 

підвищення рівня володіння 

українською мовою різними 

категоріями громадян України, у 

тому числі представниками 

національних меншин 

1.

3 

Виплата щорічної  премії Арцизької міської 

ради учнівській молоді за творчі досягнення 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму  

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

80,00 80,00 80,00 Соціальна підтримка обдарованих 

дітей  

1.

4 

Підтримка мистецьких акцій, фестивалів та 

конкурсів 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

5,00 5,00 5,00 Підтримка аматорських колективів, 

задоволення культурних потреб 

населення 

1.

5 

Надання допомоги творчим спілкам, 

аматорським  художнім колективам, 

забезпечення їх участі у 

всеукраїнських та міжнародних культурно-

мистецьких акціях, придбання статуеток, 

подарунків, призів, нагородного матеріалу   

 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

100,00 100,00 100,00 Підтримка аматорських колективів, 

задоволення культурних потреб 

населення 

1.

6 

Проведення культурно-масових заходів на 

території громади (святкові дійства, концерти, 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

600,00 600,00 600,00 Формування патріотизму та поваги 

до міста, села, громади, збереження 



фестивалі, форуми, конкурси, змагання, 

чемпіонати до дня міста, дня села, дня 

громади).   

міської 

територіальн

ої громади 

традицій та звичаїв рідного краю,  

популяризація місцевих традицій, 

підтримка аматорських колективів.  

ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ: 977,00 977,00 977,00  

ВСЬОГО  ЗА НАПРЯМКОМ ЗА 2022-2024 роки: 2931,00  

II. Мистецька освіта 
2.

1 

Здійснення координування та контролю за 

змістом і напрямками діяльності дитячої 

музичної школи, дитячої художньої школи 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

Не 

потребує 

коштів 

 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Підвищення результативності в 

організації навчально-виховного 

процесу у школах естетичного 

виховання з додержанням вимог 

державних стандартів початкової 

мистецької освіти. Забезпечення 

контролю за якістю навчально-

виховного процесу на рівні 

державних стандартів 

2.

2 

Участь у проведенні державної атестації 

початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів та закладів культури, 

атестації педагогічних працівників мистецьких 

навчальних закладів та закладів культури 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Незалежне об’єктивне оцінювання 

стану адміністративно-господарської 

діяльності та навчально-виховного 

процесу закладу. Участь в 

експертній оцінці якості та 

результативності навчально-

виховної роботи педагогічних 

працівників мистецької початкової 

освіти відповідно до державних 

освітніх та освітньо-кваліфікаційних 

стандартів, планів, програм тощо 

2.

3 

Проведення фестивалів та конкурсів серед 

учнів дитячої музичної школи, дитячої 

художньої школи  

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

15,00 

 

15,00 15,00 Активізація розвитку дитячої та 

юнацької творчості, створення умов 

для гармонійного, естетичного 

виховання дітей та молоді. 

Виявлення талановитих, 

перспективних учнів шкіл 

естетичного виховання, підтримка 

обдарованих дітей, сприяння 

подальшій професійній орієнтації 

випускників шкіл 

2.

4 

Підтримка участі  шкільних колективів  

мистецьких шкіл у Всеукраїнських та 

Міжнародних творчих заходах 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

15,00 15,00 15,00 Підтримка академічних напрямів 

мистецтва, обмін творчими 

здобуттями та взаємозбагачення 

досвідом обдарованих дітей з різних 

регіонів України та країн світу. 

Популяризація українського 

мистецтва у світі. Підвищення рівня 

професійної компетенції викладачів, 

що працюють з талановитими 

учнями 



 

2.

5 

Модернізація матеріально-технічної бази, 

ремонт приміщень, поновлення костюмів та 

музичних інструментів, придбання обладнання 

та предметів довгострокового використання 

для навчальних закладів культури, тощо 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

40,00 40,00 40,00 Створення умов для розвитку 

професійного мистецтва, підтримка 

талановитих учнів, популяризація 

професійного мистецтва. Створення 

умов для творчої самореалізації 

учнів, підвищення їх виконавської 

майстерності, активізація творчої 

діяльності. 

 ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ: 70,00 70,00 70,00  

 ВСЬОГО  ЗА НАПРЯМКОМ ЗА 2022-2024 роки: 210,00  

III. Підтримка діяльності національних спільнот 
3.

1 

Сприяння діяльності національно-культурних 

товариств Арцизької громади 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Створення сприятливих умов для 

сталого збалансованого розвитку 

національних меншин Арцизької 

громади. Забезпечення діяльності 

організацій національно-

культурного спрямування з метою 

забезпечення прав представників 

національних меншин та виконання 

Закону України «Про національні 

меншини України» 

3.

2 

Заходи, спрямовані на консолідацію 

суспільства у прагненні до миру та злагоди, а 

також на недопущення расової і національної 

нетерпимості, ксенофобії: до Міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту, до вшанування 

пам’яті жертв депортацій із Криму, до Днів 

пам’яті трагедії Бабиного Яру, тощо 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Вшанування пам’яті невинно 

убієнних; поширення правди про 

трагічні сторінки історії; виховання 

дітей та молоді різних 

національностей у дусі гуманізму, 

терпимості 

 ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ: 0,00 0,00 0,00  

 ВСЬОГО  ЗА НАПРЯМКОМ ЗА 2022-2024 роки: 0,00  

ІV. Забезпечення розвитку бібліотечної справи  
4.

1 

Створення належних умов для функціонування 

бібліотек громади 
2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

30,00 30,00 30,00 Створення сучасної бібліотеки, як 

центру культурного життя та 

вільного простору для громади 

4.

2 

Передплата періодичних видань для публічних 

бібліотек громади 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

10,0 10,00 10,00 Покращення комплектування та 

збереження книжкових фондів та 

створення мистецьких книжкових 

зібрань 



4.

3 

Поповнення бібліотечних фондів виданнями 

українською мовою та мовами національних 

меншин, світової літератури, в тому числі 

іноземними мовами. Поповнення фондів 

бібліотек документами на електронних носіях 

інформації, із врахуванням інтересів і потреб 

людей з порушенням зору та слуху (книги з 

великим шрифтом, аудіозаписи, відеозаписи,  

тощо 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

100,00 100,00 100,00 Оновлення документальних 

інформаційних ресурсів бібліотек 

та їх збереження 

4.

4 

Впровадження в діяльність бібліотек сучасних 

інформаційних технологій, створення медіатек, 

модернізація матеріальної бази та 

інформаційно – технологічної інфраструктури 

бібліотек відповідно до європейських 

стандартів тощо. Створення електронної 

бібліотеки. Ремонт приміщень 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

50,00 50,00 50,00 Модернізація функцій бібліотечних 

закладів та орієнтування їх на 

відкриття нових можливостей та 

нових культурних послуг, 

створення на базі бібліотек центрів 

громадського життя, центрів 

інноваційного розвитку громади 

 ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ: 190,00 190,00 190,00  

 ВСЬОГО  ЗА НАПРЯМКОМ ЗА 2022-2024 роки: 570,00  

V. Аматорське мистецтво, народна творчість та загальна діяльність закладів культури клубного типу 
5.

1 

Проведення культурно-просвітницьких та 

мистецьких заходів на популяризацію народної 

творчості, традиційного народного мистецтва, 

декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва 
 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Вивчення та  координація процесів 

культурного розвитку громади, 

збереження та розвиток народної 

творчості, аматорського мистецтва, 

впровадження нових форм роботи і 

методики соціально-культурної 

галузі, організація дозвілля в 

культурно-освітніх установах та 

співробітництво з іншими 

суб’єктами культурної діяльності. 

Подальший розвиток самодіяльного 

мистецтва, підвищення 

виконавського рівня аматорських 

колективів. Відродження та 

збереження національних звичаїв та 

обрядів. 

5.

2 

Проведення заходів, спрямованих на 

збереження та розвиток елементів 

нематеріальної культурної спадщини 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Залучення широкого кола 

громадськості, молоді та творчої 

інтелігенції до виявлення, 

збереження, примноження та 

популяризації народної 

національної культури. Створення 

при клубних закладах 

етнографічних кімнат, музеїв, 

відтворення обрядових дійств. 

Залучення дітей та молоді до 

оволодіння навичками 



різноманітних видів декоративно-

ужиткового мистецтва 

5.

3 

Проведення семінарів-практикумів, майстер-

класів, оглядів-конкурсів та фестивалів 

народної творчості, атестація самодіяльних 

колективів 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

10,00 10,00 10,00 Підвищення професійної 

кваліфікації творчих працівників 

клубних закладів, розвиток 

художньої самодіяльності та 

популяризація кращих зразків 

народної творчості. Збереження 

кадрового та творчого потенціалу 

клубних закладів  

 

5.

4 

Зміцнення матеріально-технічної бази будинків 

культури, модернізація матеріальної бази 

клубів,  діяльність яких спрямована на 

розвиток та популяризацію аматорського 

мистецтва. Ремонт приміщень, поновлення 

костюмів та музичних інструментів, придбання 

сценічного обладнання тощо 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

150,00 150,00 150,00 Покращення матеріально-технічної 

бази будинку культури. Надання 

населенню, у тому числі в сільській 

місцевості, повноцінних 

культурних послуг, гарантованих 

державою. Створення сприятливих 

умов для розвитку народної 

творчості, залучення молоді до 

участі у художніх колективах за 

жанрами мистецтва 

 

 ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ: 160,00 160,00 160,00  

 ВСЬОГО  ЗА НАПРЯМКОМ ЗА 2022-2024 роки: 480,00  

                                                           VI. Популяризація музеїв та музейних колекцій  

6.

1 

Запровадження нових, сучасних інтерактивних 

форм популяризації музейних колекцій. 

Здійснення виставкової діяльності, організація 

пересувних тематичних та художніх виставок. 

Реєкспозиція музеїв 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

10,00 10,00 10,00 Модернізація функцій музеїв та 

орієнтування їх на відкриття нових 

можливостей та надання нових 

культурних послуг населенню, 

популяризація культурних надбань 

музейними засобами, широке 

представлення цифрового  контенту 

музеїв у Інтернет-просторі 

6.

2 

Модернізація матеріально-технічної бази 

музеїв, покращення умов зберігання музейних 

зібрань, встановлення сучасних охоронної 

сигналізації, систем відеонагляду, 

протипожежні заходи, ремонт приміщень, 

тощо. Створення систем клімат-контролю 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

100,00 100,00 100,00 Зміцнення матеріально-технічної 

бази музеїв,  забезпечення охорони 

та збереження культурних об'єктів, 

оновлення морально та фізично 

застарілого музейного обладнання, 

створення сучасної реставраційної 

бази. Забезпечення комп'ютерізації 

та автоматизації обліку музейних 

експонатів, покращення умов 

зберігання колекцій 

6.

3 

Розробка та популяризація краєзнавчо-

культурних маршрутів. Розвиток музейної 

педагогіки: створення  музейних програм для 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   
Бюджет 

Арцизької 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Реалізація виховної функції музею 

та здійснення естетичного, 

морально-етичного, патріотичного, 



 
 

дітей та дорослих з метою розвитку інтересу до 

історії, культури і мистецтва 

міської 

територіальн

ої громади 

екологічного та іншого видів 

виховання. Створення нового 

музейного простору,  який мотивує 

до постійного відвідування музеїв, 

долучення до музею та його 

культури, його  наукового 

добробуту широких верст 

населення (особливо молоді), 

активізація творчих здібностей 

особистості 

 ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ: 110,00 110,00 110,00  

 ВСЬОГО  ЗА НАПРЯМКОМ ЗА 2022-2024 роки: 330,00  

VII.Розвиток туристичної галузі 
7.

1 

Розроблення, реалізація та популяризація 

туристичних маршрутів 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

20,00 20,00 20,00 Популяризація регіону та громади, 

розвиток туризму, залучення 

туристів 

7.

2 

Виготовлення сувенірної продукції міста, сіл та 

громади 

2022-2024 Відділ культури та 

туризму   

Бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальн

ої громади 

50,00 50,00 50,00 Популяризація громади, розвиток 

туризму, створення іміджу громади 

 ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ: 70,00 70,00 70,00  

 ВСЬОГО  ЗА НАПРЯМКОМ ЗА 2022-2024 роки: 210,00  

 ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: 1577,00 1577,00 1577,00  

 ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ  ЗА 2022-2024 роки: 4731,00  


