
                                                                                                                          

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3521-37-VIII 

 

Про внесення змін до Програми  розвитку культури,  

мистецтва, духовності та туризму Білоцерківської  

міської територіальної громади на 2021-2023 роки,  

затвердженої  рішенням Білоцерківської міської ради  

від 24 грудня 2020 року № 56-05-VIII 
 

Розглянувши подання депутата Білоцерківської міської ради Крижешевської Л.Ю. від 17 

лютого 2023 року № 314/02-17, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 71, 91 Бюджетного Кодексу України, статті 78 

Господарського кодексу України, враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 29 

квітня 2021 року № 532-12-VIII «Про затвердження переліку комунальних закладів культури 

базової мережі Білоцерківської міської територіальної громади», з метою формування 

доступної та якісної системи задоволення культурних потреб жителів громади, створення 

умов для розвитку музичного мистецтва, а також фінансової підтримки комунального закладу 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський Будинок органної та камерної музики»  

міська рада вирішила: 

1. Внести зміни до Програми розвитку культури,  мистецтва, духовності та туризму  

Білоцерківської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджену  рішенням  

Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 56-05-VIII, а саме: доповнити розділ 

5 «Напрями діяльності та заходи міської комплексної Програми  розвитку культури,  

мистецтва та духовності  Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

пунктом 6 «Фінансова підтримка КЗ БМР «Білоцерківський міський Будинок органної та 

камерної музики»  підпунктом 1 наступного змісту:  
№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Найменування 

заходу 

 

Виконавець Джерела 

фінансування 

Термін 

виконан-

ня 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Фінансова підтримка  КЗ БМР «Білоцерківський міський Будинок органної та камерної музики» 

1 Створення 

сприятливих умов 

для успішного 

функціонування 

та розвитку   

комунального 

закладу 

Білоцерківської 

міської ради 

«Білоцерківськи

й міський 

Будинок 

1.1.Здійснення  

видатків на 

оплату праці 

працівників 

закладу 

 

1.2.Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв  

Управління 

культури і 

туризму 

Білоцерківської 

міської ради, 

комунальний 

заклад 

Білоцерківської 

міської ради 

«Білоцерківськи

й міський 

Будинок 

Місцевий 

бюджет 

2023 Забезпечення 

умов для 

творчого 

розвитку 

музичного 

мистецтва 



органної та 

камерної 

музики» 

органної та 

камерної 

музики» 

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки спорту, культури, 

мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


