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І. Основні проблеми та шляхи вирішення
У сучасних умовах виникає потреба у зміні програмних підходів та
визначенні пріоритетних напрямів розвитку культури, які б забезпечували
ефективне функціонування галузі в нових умовах.
Для впровадження новітніх тенденцій у сфері культури та збереження
національних традицій у культурно-мистецькому житті області необхідна
обласна програмна підтримка для координації діяльності закладів культури з
органами місцевого самоврядування.
Програма направлена на оптимізацію витрат бюджетних коштів,
зосередження ресурсів на вирішення пріоритетних завдань галузі культури,
модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази.
ІІІ. Мета Програми
Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, з
метою реалізації державної політики у сфері культури відповідно до законів
України «Про культуру», «Про кінематографію».
Програма спрямована на подальший розвиток та удосконалення
роботи галузі культури, активізовуючи її діяльність на:
сприяння закладам кінопоказу області в доступі до творів
національного та світового кіномистецтва і надання кінопослуг на умовах
прокату наявного фільмофонду;
збирання, обробку та підготовку інформації до поширення, випуск
та розповсюдження інформаційної продукції галузі культури;
вивчення потреби закладів культури та розробку рекомендацій щодо
подальшого удосконалення діяльності установ культури і мистецтва;
створення електронних баз даних для використання в роботі
закладів культури області;
сприяння у проведенні інформаційно-просвітницьких і культурномистецьких заходів.
ІV. Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- організація кінопоказів, кінофестивалів, конференцій, інших заходів із
популяризації національного кіно;
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- забезпечення організаційних і технічних заходів, спрямованих на
забезпечення експлуатації (прокату) та збереження фільмофонду області;
- переведення кращих творів наявного фільмофонду області на цифрові носії
інформації;
- аналіз стану дотримання в області установленої законом квоти
демонстрування національних фільмів кінодемонстраторами усіх форм
власності;
- збір та узагальнення статистичної звітності про наявність та діяльність
демонстраторів фільмів, незалежно від форм власності та організаційноправової форми господарювання;
- надання консультативної та організаційно-методичної допомоги
кіновидовищним закладам у дотриманні вимог Закону України "Про
кінематографію" та Положення "Про державний реєстр виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів фільмів";
- упровадження інноваційних технологій у роботу закладів культури області;
- удосконалення та розширення спектру
інформаційних, кіновидовищних послуг;

культурно-просвітницьких,

- надання методичної та практичної допомоги установам культури і
мистецтва, навчальним закладам галузі культури з удосконалення форм і
методів культурно-просвітницької роботи, пошуку інноваційних напрямків
роботи;
- здійснення в установленому порядку інформаційної, рекламної та
аналітичної діяльності;
- презентація подій культурно-мистецького життя області
розміщення інформації в місцевих засобах масової інформації;

шляхом

- допомога в організації
проведення обласних культурно-мистецьких
заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, семінарів, інших заходів
закладам культури області, навчальним закладам, громадським організаціям;
- аналіз інформації про діяльність театральних та концертних установ
області, професійних та аматорських мистецьких колективів з метою
удосконалення їх роботи;
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- підготовка, друк та розповсюдження методичних рекомендацій, буклетів,
брошур, каталогів.

Показники продукту Програми
№
з/п

Назва показника

Показники
(річні)

1
1

2
Кінопокази, кінофестивалі,
конференції із популяризації
національного кіно

3
12 заходів

2

Організація та технічні
заходи, спрямовані на
забезпечення експлуатації
(прокату) та збереження
фільмофонду області
Організація роботи щодо
збору та узагальнення
статзвітності про наявність та
діяльність демонстраторів
фільмів, незалежно від форм
власності та організаційноправової форми
господарювання
Організаційно-методична
допомога, консультації
кіновидовищним закладам у
дотриманні вимог ЗУ «Про
кінематографію» та
Положення «Про державний

4 заходи

3

4

Вихідні дані Всього витрат
на початок на виконання
дії
Програми
Програми
(тис. грн.)
4
5
4 заходи
у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету
3 заходи
у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету

подання
звітності
щомісячно

подання
звітності
щомісячно

у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету

11 заходів

5 заходів

у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету

5

5

6

7

8

реєстр виробників,
розповсюджувачів і
демонстраторів фільмів»
Аналітична, інформаційна та
рекламна діяльність

Участь в організації
проведення обласних
культурно-мистецьких
заходів, фестивалів,
конкурсів, оглядів, виставок,
семінарів
Підготовка до друку,
розповсюдження методичних
рекомендацій, буклетів,
брошур, каталогів та іншої
друкованої продукції
Розробка інструкцій,
методики з культурноінформаційної та навчальнометодичної роботи

постійно

постійно

у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету
у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету
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5

5

1

у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету

4

1

у межах
фінансових
можливостей
обласного
бюджету

V. Система управління та контроль за ходом виконанням
Програми
Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюється
відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного бюджету та в
межах наявних фінансових ресурсів, передбачених в обласному бюджеті на
відповідний рік, а також зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності
усіх форм власності, громадських організацій та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим та ефективним
використанням коштів здійснює управління культури облдержадміністрації.
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Управління культури облдержадміністрації щороку 15 лютого подає
обласній раді узагальнену інформацію про стан та результати виконання
обласної Програми.
Управління культури облдержадміністрації щороку до 1 березня подає
в департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного
співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та
результати виконання програми відповідно до додатка 5 Порядку
формування, фінансування і моніторингу виконання обласних програм.
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Напрямки діяльності та заходи обласної Програми

№
з/
п

1
1.

Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

2
Організація
кінофестивалів,
кінопоказів,
конференцій, інших
заходів із
популяризації
національного кіно

-

Термін
виконання
заходу

3
4
- Фестиваль екранних
2015мистецтв «Пілігрим»;
2020 рр.
- організація кінопоказу
фільмів до дня народження
С.П. Корольова;
- організація кінопоказу
документальних фільмів про
дні Революції гідності;
- організація
тематичного кінопоказу до
дня народження
Т.Г. Шевченка;
- організація кінопоказу
фільмів про аварію на
Чорнобильській АЕС, до
міжнародного Дня пам'яті
Чорнобиля;

Виконавці

5
Обласна рада,
управління
культури
облдержадміні
-страції,
райвідділи
культури,
підвідомчі
установи
галузі,
обласний
культурномистецький
центр

Джерела
фінансува
-ння

6
Обласний
бюджет,
кошти від
платних
послуг, що
надаються
згідно з
основною
діяльністю

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. грн, у
тому числі:
7
У межах
фінансових
можливо
стей
обласного
бюджету

Очікуваний результат

8
Популяризація та
підтримка культурномистецьких закладів та
заходів

8

-

-

-

-

- організація
безкоштовного кінопоказу
фільмів про права людини,
правозахисну діяльність в
Україні, в рамках заходів
міжнародного
кінофестивалю «Docudays
UA» до Дня Конституції
України;
- кінопокази хронікодокументальних та художніх
фільмів до Дня Прапора
України та Дня незалежності
України;
- організація тематичного
кінопоказу до Всесвітнього
дня туризму «Стежками
рідного краю»;
- організація тематичного
кінопоказу фільмів до Дня
українського козацтва;
- організація
безкоштовного тематичного
кінопоказу до Дня пам'яті
жертв Голодомору на
Україні 1932-1933 рр.;
- організація
безкоштовного тематичного
кінопоказу до Дня Збройних
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Сил України;
- тиждень
європейського кіно;
- організація
тематичного кінопоказу
фільмів до знаменних дат,
згідно з календарним планом
2.

3.

Забезпечення
організаційних і
технічних заходів,
спрямованих на
забезпечення
експлуатації
(прокату) та
збереження
фільмофонду
області

Збір статистичної
звітності
демонстраторів
фільмів, незалежно

- Створення
електронного реєстру
фільмофонду, переданого
обласному культурномистецькому центру
обласним центром
кінематографії;

20152020 рр.

- переведення кращих
творів фільмофонду на
цифрові носії інформації;
- організація прокату
наявного фільмофонду для
фізичних та юридичних осіб;
- проведення обстеження
технічного стану
кіноапаратури та її ремонт
Збір, узагальнення та
2015подання звітності (Ф-№ К-2
2020 рр.
РВК, 1, 2 екран) Державному
агентству України з питань

Обласна рада,
управління
культури
облдержадміні
-страції,
обласний
культурномистецький
центр

Обласний
бюджет,
кошти від
платних
послуг, що
надаються
згідно з
основною
діяльністю

У межах
фінансових
можливо
стей
обласного
бюджету

Модернізація та
зміцнення матеріальнотехнічної бази,
ефективне використання
бюджетних коштів та
залучення додаткових
коштів з інших джерел

Управління
культури
облдержадміні
-страції,

Обласний
бюджет,
кошти від
платних

У межах
фінансових
можливо
стей

Звітність згідно з
чинним законодавством
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від форм власності
та організаційноправової форми
господарювання

кінематографії

обласний
культурномистецький
центр

4.

Надання
консультативної та
організаційнометодичної
допомоги
кіновидовищним
закладам у
дотриманні вимог
Закону України
"Про
кінематографію" та
Положення "Про
державний реєстр
виробників,
розповсюджувачів і
демонстраторів
фільмів"

- Організація проведення
проблемно-цільового
навчання суб’єктів
кінопоказу та телебачення
«Кінопоказ в умовах
сьогодення, вимоги,
тенденції, проблематика»;
- надання консультацій з
питань розповсюдження і
демонстрації фільмів,
дотримання вимог чинного
законодавства у даній сфері

20152020 рр.

Управління
культури
облдержадміні
-страції,
обласний
культурномистецький
центр

5.

Розширення
спектру культурнопросвітницьких,
інформаційних,

Надання послуг згідно 2015з Постановою КМУ № 1271- 2020 рр.
2011-п від 12.12.2011 «Про
затвердження переліку

Управління
культури
облдержадміні
-страції,

послуг, що
надаються
згідно з
основною
діяльністю
Обласний
бюджет,
кошти від
платних
послуг, що
надаються
згідно з
основною
діяльністю

обласного
бюджету

У межах
фінансових
можливо
стей
обласного
бюджету

Покращення знань у
дотриманні вимог законів
України

Обласний
бюджет,
кошти від
платних

У межах
фінансових
можливо
стей

Ефективне використання
бюджетних коштів та
залучення додаткових
коштів з інших джерел
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кіновидовищних
послуг

6.

Співпраця та
створення умов для
самовдосконалення
працівників галузі,
творчого розвитку
особистості

7.

Надання методичної
та практичної
допомоги установам
культури і

платних послуг, які можуть
надаватися закладами
культури, заснованими на
державній та комунальній
формі власності» на платній
та безоплатній основі
фізичним та юридичним
особам, громадським
організаціям, навчальним
закладам
- Проведення
навчальних семінарів,
семінарів-тренінгів, засідань
круглого столу, зустрічі
працівників галузі з
фахівцями, представниками
науки, культури та
мистецтва;
- організація лекцій,
громадських читань,
благодійних концертів з
метою сприяння розвитку
волонтерського руху
працівниками культурномистецьких закладів
- Організація та участь у
проведенні методичних
об'єднань, тематичних
семінарів, дискусій з питань

обласний
культурномистецький
центр

послуг, що обласного
надаються бюджету
згідно з
основною
діяльністю

20152020 рр.

Управління
культури
облдержадміністрації,
обласний
культурномистецький
центр

Обласний
бюджет,
кошти від
платних
послуг, що
надаються
згідно з
основною
діяльністю

У межах
фінансових
можливо
стей
обласного
бюджету

Покращення знань,
підвищення рівня
демократичної
самосвідомості, творчого
розвитку особистості

20152020 рр.

Управління
культури
облдержадміністрації,

Обласний
бюджет,
кошти від
платних

У межах
фінансових
можливо
стей

Поширення серед
працівників галузі
методичних розробок,
підтримка
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8.

мистецтва,
навчальним
закладам галузі
культури з
удосконалення форм
і методів культурнопросвітницької
роботи,
впровадження
інноваційних
технологій

виконання програмних
положень;
- організація круглих
столів зі студентами
Житомирського коледжу
культури і мистецтв
ім. І.Огієнка, факультету
кіно-, телемистецтва з
висвітленням питань про
кіно;
- проведення щорічної
фотовиставки робіт студентів
Житомирського коледжу
культури і мистецтв
ім. І.Огієнка на тему: «Вони
жили і працювали в
Житомирі»;
- проведення щорічного
конкурсу мультимедійного
фільму «Моє мальовниче
Полісся» серед аматорів
кіно;
- організація туристичнокраєзнавчої роботи

Здійснення в
установленому
порядку
інформаційної,

- Підготовка та
розповсюдження інформації,
розміщення анонсів у
засобах масової інформації,

20152020 рр.

обласний
культурномистецький
центр

послуг, що обласного
надаються бюджету
згідно з
основною
діяльністю

творчо обдарованої
молоді

Управління
культури
облдержадміністрації,

Обласний
бюджет,
кошти від
платних

Отримання та
вдосконалення знань з
питань організації та
проведення культурно-

У межах
фінансових
можливо
стей
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рекламної та
аналітичної
діяльності

9.

Допомога та участь
в організації
проведення

на сайтах управління
культури
облдержадміністрації,
обласної ради;
- підготовка, друк та
розповсюдження методичних
рекомендацій, буклетів,
брошур, каталогів та іншої
друкованої продукції
роз’яснювального характеру
з питань діяльності
культурно-мистецьких
закладів;
- виготовлення реклами
на білбордах, сіті-лайтах,
плакатах, створення
відеороликів до знаменних
дат;
- проведення анкетувань
працівників галузі з питань
виконання програмних
положень;
- моніторинг фахового і
кваліфікаційного рівня усіх
напрямків діяльності
закладів культури області
- Обласний конкурс
2015читців, присвячений Дню
2020 рр.
народження Т.Г. Шевченка;

обласний
культурномистецький
центр

послуг, що обласного
надаються бюджету
згідно з
основною
діяльністю

мистецьких заходів

Управління
культури
облдержадмі-

Обласний
бюджет,
кошти від

Утвердження духовності,
розвиток моральних
цінностей, підвищення

У межах
фінансових
можливо
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обласних
культурномистецьких заходів,
фестивалів,
конкурсів, оглядів,
виставок, семінарів,
інших заходів

Заступник голови
обласної ради

- обласний конкурс та
фотовиставка «Рідний край –
моє Полісся»;
- Міжнародний
фестиваль авторської пісні
«Мі-сі-соль»;
- обласне свято для
дітей «Все починається з
пісні»;
- обласне свято
«Рушники мого краю»;
- обласний фестиваль
«Поліське перевесло»;
- проведення акції
«Пам'ятати. Відродити.
Зберегти»;
- проведення освітньої
акції «Світ без війни»;
- проведення обласної
мистецької благодійної акції
«Майстри мистецтвукраїнським воїнам»

ністрації,
обласний
культурномистецький
центр

платних
стей
послуг, що обласного
надаються бюджету
згідно з
основною
діяльністю

рівня демократичної
самосвідомості різних
верств населення та
підтримка обдарованої
молоді

Р.М.Годований

