
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про виконання власних та 

делегованих повноважень відділом 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради за І квартал 

2018 року 

24 травня 2018 року Старокостянтинів   № 157 

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради 

Мельник В.І. щодо виконання власних та делегованих повноважень відділом 

культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради за І квартал 2018 року, керуючись п. 2  ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради 

Мельник В.І. щодо виконання власних та делегованих повноважень відділом 

культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради за І квартал 2018 року взяти до відома. 

 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради протягом 2018 року (Муляр В.І.): 

1) впроваджувати в діяльності закладів культури  інноваційні технології; 

2) розширити систему платних послуг в галузі культури, дозвілля та 

відпочинку; 

3) забезпечити якісну освіту в початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах, зміцнити, модернізувати та розвивати матеріально-

технічну базу шляхом покращення ресурсного забезпечення закладів за 

рахунок збільшення позабюджетних надходжень, раціонального використання 

бюджетних коштів; 

4) підвищити роль міських бібліотек як центрів культури, науки, освіти 

та інформації та покращити якість і ефективність їх діяльності по
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бібліотечному обслуговуванню; 

5) удосконалити наукову діяльність історико-культурного центру-

музею «Старий Костянтинів»; 

6) підвищити роль історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів» в суспільному житті міста та оновити музейні експозиції; 

7) урізноманітнити форми проведення культурно-мистецьких заходів; 

8) створити систему виявлення, відбору, підтримки обдарованої молоді 

та створити нові культурно-мистецькі  гуртки; 

9) підвищити рівень та якість послуг в галузі культури через поширення 

прогресивного міжнародного досвіду; 

10) започаткувати проектний менеджмент для вирішення поточних 

питань діяльності  закладів та залучення додаткових матеріальних і 

фінансових коштів. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                 М. Мельничук 

 

 


