
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  

VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 477/29-2017                                                     

від 12 грудня 2017 року                                                                             м. Заставна 

 

Про затвердження Програми  

підтримки матеріально-технічної бази  

Заставнівської музичної школи на 2017 рік 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 85 

Бюджетного кодексу України, міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Програму підтримки матеріально - технічної бази Заставнівської 

музичної школи на 2017 рік (далі –Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики.  

 

 
 

  



                                                                       ЗАТВЕРДЖЕННО 

рішенням 29 сесії VII скликання         

Заставнівської міської ради 

                                                                 від  12 грудня 2017 року №477/29-2017 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  
підтримки розвитку матеріально – технічної бази  

Заставнівської музичної школи на 2017 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБГРУНТУВАННЯ   ПРОГРАМИ  

Однією з проблем  розвитку Заставнівської музичної школи, як  однієї із 

важливих складових культури Буковини, що виконує делеговані повноваження 

держави у позашкільній освіті  дітей та юнацтва міста є обмежений фінансовий 

ресурс. 

 Заставнівська музична школа заснована Заставнівською міською радою на 

спільній власності територіальних громад міста Заставна. Школа має статус 

державного закладу освіти. 

         Школа відкрита у 1960 році. В 2015 році школі виповнилося  55 років. За час 

свого існування школа виховала чисельну кількість музикантів, які прославляють 

нашу країну в нашій державі і поза її межами.          

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу музичної школи 

тісно пов’язане з поліпшенням матеріально-технічної бази закладу. В першу чергу 

це стосується музичних інструментів, які давно вичерпали фізичний і моральний 

ресурс, які впродовж останніх 25 років не обновлювались.   

         Програма розроблена відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

 

МЕТА   І   ЗАВДАННЯ  

Ця Програма визначає розв’язання першочергових проблем, які стоять перед 

Заставнівською музичною школою, як державним навчально-виховним закладом, 

головним завданням якого є естетичне виховання дітей та юнацтва міста Заставна. 

В школі закладається фундамент до занять музичною творчістю, здійснюється 

навчання дітей різним видам мистецтва, ведеться планомірна робота по 

збереженню духовних цінностей українського народу, кращих культурних 

традицій притаманних нашому регіону, проводиться підготовка обдарованих дітей 

до вибору професії в галузі культури та мистецтва. 

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів 

культурно-мистецької сфери. 

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів передбачених 

бюджетом на поточний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок джерел 

не заборонених законодавством. Головним розпорядником коштів по 

фінансуванню даної програми є Заставнівська міська рада з подальшою передачею 

матеріальних цінностей Заставнівській музичній школі. 

Орієнтований обсяг фінансування Програми – 25,0 тис. грн. 

Заходи щодо реалізації Програми додаються. 

 

 

 

 



ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Реалізація Програми забезпечить зміцнення духовних основ українського 

суспільства, шляхом використання культурної спадщини українського народу, 

покращення матеріально-технічної бази музичної школи. 

Заходи щодо реалізації Програми  підтримки розвитку Заставнівської  

музичної школи на 2017 рік. 

Найменування заходу 
Термін   

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Обсяги  

фінансування 

(міський  бюджет) 

тис. грн. на 2017 

рік 

1. Організація та проведення 

масових заходів (концерти, 

районні та обласні  конкурси 

індивідуальних виконавців, 

участь у районних, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних 

фестивалях, конкурсах, святах). 

2017 рік Міська рада  
Не потребує 

фінансування  

2. Придбання музичних 

інструментів та інвентарю. 
2017 рік Міська рада  25,00 

Всього : 25,00 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 

 ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 

міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, соціального захисту населення та міжнародних відносин. 

 

 

Міський голова                                          В. Радиш         


