Назва програми

Програма розвитку культури і
мистецтва в області на 2016 –
2020 роки
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4802,0

Мета та основні завдання Програми
• забезпечення конституційних прав на доступ до надбань культури і мистецтва, до інформаційних
ресурсів;
• забезпечення реалізації державної політики в галузі культури;
• задоволення інтелектуальних, духовних потреб людини, створення умов для творчого розвитку
особистості;
• створення умов для відродження і розвитку культури української нації, зміцнення духовних основ
українського суспільства, сприяння розвитку і функціонуванню української мови, патріотичне
виховання населення;
• створення сприятливих умов національно-культурного розвитку; збереження, розвиток,
популяризація культурної мовної самобутності, традицій, звичаїв та обрядів національних меншин,
які проживають на території області;
• сприяння розвитку міжнародного культурного співробітництва; популяризація української
національної культури та мови за кордоном та світового культурного надбання в області; підтримка
зв’язків з українцями, які проживають за межами держави;
• збереження нематеріальної культурної спадщини, активізація досліджень у сфері культури і
мистецтва;
• сприяння розвитку бібліотечної, музейної, театральної справи, поповнення фондів, створення
інформаційних ресурсів; створення умов для розвитку мистецької освіти та естетичного виховання;
• надання допомоги установам культури та мистецтва, професійним та самодіяльним творчим
колективам, творчим спілкам, громадським організаціям у сфері культури;
• реалізація культурно-мистецьких проектів; залучення до сфери культури інвестицій,коштів від
надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел.
• зміцнення матеріально-технічної бази, інформатизація, створення умов для розвитку та
модернізації інфраструктури галузі культури і мистецтва;
• збереження та підвищення кваліфікації кадрів у галузі культури та мистецтв, забезпечення
молодими фахівцями.

Основні заходи програми
1. Організація та проведення культурно-мистецьких масових заходів (фестивалі, конкурси, концерти, свята,
пленери, ювілеї, вечори, акції, наради, конференції, семінари, огляди, майстер-класи, тощо).
2. Збереження і розвиток національно-культурної самобутності, народних традицій, звичаїв та обрядів. Розвиток
культур національних меншин та етносів Закарпаття, транскордонного співробітництва та європейської
інтеграції в галузі культури. Співфінансування дольової участі у міжнародних грантових проектах.
3. Надання допомоги творчим спілкам, аматорським
художнім колективам. Забезпечення їх участі у
всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких акціях.
4. Розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів, інформатизація бібліотек, створення
електронних ресурсів, популяризація літератури та читання, тощо.
5. Забезпечення виплат обласних премій у галузі літератури і мистецтва, культури.
6. Сприяння розвитку української кінематографії. Надання фінансової підтримки розвитку кіномережі в області
та створенню кінопродукції краєзнавчої тематики, закарпатських авторів.
7. Забезпечення підтримки високопрофесійного мистецтва, творчої молоді, оздоровлення творчої молоді та
дітей.
8. Поліпшення матеріально-технічної бази установ культури і мистецтва області та обласного табору для
обдарованих дітей, придбання сучасної техніки, обладнання, устаткування, меблів, автотранспортних засобів,
музичних інструментів, сценічних костюмів для аматорських та професійних колективів, тощо. Інформатизація
установ культури і мистецтва, придбання програмного забезпечення, тощо.
9. Підтримка обласних театрально-видовищних, концертних закладів, установ культури.
10.Оснащення автоматизованою системою пожежно-охоронної сигналізації установ культури та мистецтва
обласного підпорядкування.
11.Розвиток музейної справи, охорона, збереження та поповнення музейних фондів, поновлення експозицій.
12.Охорона, розвиток та збереження нематеріальної культурної спадщини області. Організація запису, вивчення
фольклорно-етнографічних особливостей краю, фіксація на нових носіях. Видання та придбання спеціальної
літератури, інформаційних рекламних, CD та відеодисків з питань культури та мистецтва.

