
Звіт громадського обговорення проекту Комплексної обласної програми 
сприяння культурно-мистецькому розвитку у Житомирській області на 2021- 
'2025 роки

31 травня 2021 року

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості та 
дотримання вимог пункту 6 Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 
року № 996, проведено громадське обговорення проекту Комплекси v 
обласної програми сприяння культурно-мистецькому розвитку у 
Житомирській області на 2021-2025 роки (далі - Комплексна програма).

Проект Комплексної програми розроблено на виконання вимог Указу 
Президента України від 18.08.2020 №> 329/2020 «Про заходи щодо підтримки 
сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних 
індустрій та туризму» (зі змінами), законами України «Про культуру», «Про 
музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту 
«Про позашкільну освіту», «Про фахову перевищу освіту», «Про 
кінематографію», «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 
професійних творчих працівників та творчі спілки» «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» та інших законів України, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.01.2021 №’1-р «Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансував- 
системи забезпечення населення культурними послугами», Концепції 
реформування системи забезпечення населення культурними послугами, 
схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 2т- 
р, Міжнародної Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм 
культурного самовираження 2005 року, розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Концепції стратегії для сектору креативних індустрій 
до 2025 року», з метою культурно-мистецького розвитку Житомирської 
області та оптимізації використання коштів обласного бюджету.

Комплексна програма затверджується рішенням обласної ради.

Громадське обговорення проведено з 14.05.2021 до 28.05.2021 шляхом 
направлення пропозицій та зауважень на адресу електронної пошти 
nkt zOnfer.net та розміщення проекту Комплексної програми на офіційного 
вебсайті Житомирської обласної державної адміністрації у рубриці «Дошка 
оголошень».

Протягом терміну обговорення надійшло ряд пропозицій та зауважень 
до проекту Комплексної програми.

Усі пропозиції та зауваження до проекту Комплексної програми будуть 
опрацьовані та враховані.
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