
        Відділ культури  

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(     сесія сьомого скликання) 

РІШЕННЯ    ПРОЕКТ 

від      .      .2020 №  
м. Бердичів 

 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення  

міської ради від 24.12.2019 №1037 

«Про Комплексну цільову програму    

розвитку  галузі культури м. Бердичева  

на  2020 - 2022 роки » 
 

Розглянувши листа начальника відділу культури Кузьменко В.В., керуючись 

ст. 25, п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Внести зміни та доповнення в додатки до Програми, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.12.2019 № 1037 «Про Комплексну цільову програму розвитку 

галузі культури м. Бердичева на 2020 - 2022 роки», а саме: 

1.1. Захід 9 «Забезпечення систематичного поповнення, формування та 

збереження книжкових фондів бібліотеки» додатку 1 до Програми викласти в 

новій редакції, а саме  

 
№ 

з/п 

 

Перелік заходів, 

проектів 

 

Виконавці 

 

Строк 

виконан-

ня 

заходу 

Джерела фінан- 

сування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінан-

сування 

(тис. грн.) 

У тому числі за 

роками (тис. грн.) 

 

2020 2021 2022 

9 Забезпечення 

систематичного 

поповнення, 

формування та 

збереження 

книжкових 

фондів 

бібліотеки 

Відділ 

культури, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

2020 міський 

бюджет, 

власні 

надходження 

та інші 

надходження 

спеціального 

фонду (в т.ч. 

бюджет 

розвитку) 

60,0 60,0 У межах 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

 

 У рядку «Разом» по заходах додатку 1 до Програми цифру 106704,3 

(орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.) замінити цифрою 106764,3, цифру 

33835,2 (2020 рік) - цифрою 33895,2. 

 1.2. Додаток 2 до Програми викласти в новій редакції : 



«Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми. 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання, у тому числі за роками (тис. грн.): 

І ІІ ІІІ Загальний обсяг 

ресурсів на виконання 

Програми 
 

2020 рік 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

Міський бюджет 33 895,2 35 157,2 37 711,9 106 764,3 

Інші джерела 

фінансування 

- - - - 

Всього: 33 895,2 35 157,2 37 711,9 106 764,3 

  

 1.3.  Внести зміни в додаток 3 до Програми, затвердженої рішенням міської 

ради від 24.12.2019 №1037 «Про Комплексну цільову програму розвитку  галузі 

культури м. Бердичева на  2020 - 2022 роки ».  

У пункті 1 «Показники ефективності» цифру 357 (середні затрати на 

обслуговування одного читача, 2020 рік) замінити цифрою 361,4. 

2. Додаток 2 до Програми, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2019 1037 «Про Комплексну цільову програму розвитку  галузі культури м. 

Бердичева на  2020 - 2022 роки», в попередній редакції вважати таким, що 

втратив чинність.  

3. Фінансовому управлінню (Геденач О.Г.) передбачати в межах 

можливостей  міського бюджету на 2020 рік видатки на фінансування витрат, 

пов’язаних з реалізацією Програми. 

4. Відділу культури виконавчого комітету Бердичівської міської ради та 

учасникам Програми забезпечити виконання визначених  заходів.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 

молодіжної політики. 

 

Міський голова                     В.К. Мазур 
 

Вик. В.В.Кузьменко   

 

ПОГОДЖЕНО:    

Заступник міського голови ______________ 

дата 

В.В. Адаменко 

Головний спеціаліст  юридичного відділу ______________ 

дата 

О.І. Кухар 

Секретар міської ради ______________ 

дата 

Ю.О. Лефтер   

Начальника фінансового управління 

 

______________ 

дата 

О.Г. Геденач 

Юрист відділу з питань діяльності міської ради  

 

______________ 

дата 

С.С. Хаустович 

Спеціаліст з питань запобігання та виявлення 

корупції 

______________ 

дата 

В.І. Толочко 

 

 

Постійна комісія охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, 

спорту, туризму, молодіжної політики. 


