
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про схвалення Програми 
популяризації та розвитку 
освіти через мистецтво 
 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з 
метою сприяння та впровадження нових методик та практик в освітньому та 
мистецькому середовищах, налагодження співпраці із застосуванням 
досліджень освітніх програм та проектів, спрямованих на становлення 
учнівської молоді та молоді загалом як активних творців освітнього середовища, 
можливостей креативних індустрій у культурних, мистецьких, наукових проявах, 
формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості та з 
метою промоції м. Львова виконавчий комітет вирішив: 
 1. Схвалити Програму популяризації та розвитку освіти через мистецтво 
(додається). 
 2. Департаменту розвитку подати міській раді на затвердження Програму 
популяризації та розвитку освіти через мистецтво.  

      Відповідальний: директор департаменту 
      розвитку. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 
          Схвалено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 

ПРОГРАМА 
популяризації та розвитку освіти через мистецтво 

 
1. Загальні положення 

 
 1.1. Програма популяризації та розвитку освіти через мистецтво (надалі – 
Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про освіту“. 
 1.2. Створення та впровадження Програми є необхідним з огляду на 
прийняття Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року, затвердженої 
ухвалою міської ради від 08.06.2017 № 2047, а також Комплексної стратегії 
розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 
20.10.2011 № 861, та створення комунальної установи “Львівська система 
дослідників“. Відповідно прийняття Програми забезпечить стабільну реалізацію 
стратегічних цілей та завдань Львівської системи дослідників, скерованих на 
імплементацію, реалізацію та моніторинг виконання Стратегії розвитку культури 
м. Львова до 2025 року. 
 1.3. Програма є довготривалим спільним проектом Львівської міської ради, 
комунальної установи “Львівська система дослідників“, закладів освіти та 
культури, навчальних закладів, громадського сектору та бізнесу, спрямованим 
на консолідацію зусиль для сталого розвитку м. Львова. 
 

2. Мета Програми 
 
 2.1. Метою Програми є: 

2.1.1. Сприяння та впровадження нових методик та практик в освітньому 
та мистецькому середовищах, налагодження співпраці із застосуванням 
досліджень освітніх програм та проектів, поєднання освітніх можливостей 
креативних індустрій у культурних, мистецьких, наукових проявах. 
 2.1.2. Підтримка та популяризація сучасної освіти через мистецтво, 
дизайн, інноваційні естетичні практики і дослідження. 
 2.1.3. Задоволення потреб Львівської міської територіальної громади 
через використання культурно-мистецьких надбань у духовному розвитку 
суспільства, виконання інших завдань, спрямованих на піднесення української 
національної свідомості, виховання громадян України у дусі поваги до 
національної культури та своєї держави. 
 2.1.4. Сприяння задоволенню освітніх потреб громадян, вивчення історії 
культури і сучасного мистецтва як стимулу для розвитку системи досліджень. 
 

3. Напрямки реалізації та завдання Програми 
 

 3.1. Основними напрямками реалізації Програми є: 



 3.1.1. Створення умов та інструментів ефективної діяльності у сфері 
науки, освіти, культури та мистецтва. 
 3.1.2. Формування громадянської свідомості і відповідальності через 
залучення мешканців до творення культурного життя міста.  
 3.1.3. Створення комунікативного простору для налагодження 
горизонтальних і вертикальних зв’язків між діячами, які впливають на сферу 
науки, культури та освіти. 
 3.1.4. Забезпечення доступності сучасних освітніх послуг і культурної 
діяльності для кожного громадянина. Підтримка і розвиток неформальної 
культурної освіти у форматі “навчання впродовж життя“. 
 3.2. Основними завданнями Програми є: 
 3.2.1. Підтримка та популяризація сучасної освіти та мистецтва, дизайну, 
інноваційних естетичних практик і досліджень. 
 3.2.2. Створення базового центру популяризації сучасної освіти і 
мистецтва та креативних індустрій як середовища зародження ідей для розвитку 
дослідництва у різних напрямках наукової діяльності. 
 3.2.3. Популяризація української культури, збереження і примноження 
національного культурного багатства, сприяння розвитку мистецтва, музейної 
справи, української культури у цілому, створення, розповсюдження і 
популяризації творів мистецтва різних жанрів. 
 3.2.4. Задоволення освітніх потреб Львівської міської територіальної 
громади через розвиток науки та освіти, використання культурно-мистецьких 
надбань у духовному розвитку суспільства, виконання інших завдань, 
спрямованих на піднесення української національної свідомості, виховання 
громадян України у дусі поваги до національної культури та своєї держави. 
 3.2.5. Здійснення некомерційної господарської, науково-дослідницької та 
експозиційної діяльності. 
 

4. Основні заходи з реалізації Програми 
 
 4.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми 
здійснюються такі основні заходи: 
 4.1.1. Популяризація теми науково-дослідницької діяльності через 
мистецько-освітні засоби та практики, а саме перформанси, соціальні виставки, 
зустрічі, круглі столи, симпозіуми, освітні програми у сфері культури і мистецтва 
тощо. 
 4.1.2. Створення базового центру популяризації сучасної освіти і 
мистецтва та креативних індустрій як середовища зародження ідей для розвитку 
дослідництва у різних напрямках наукової діяльності.  
 4.1.3. Створення мережі сучасних осередків науково-дослідницького та 
мистецького спрямування у закладах освіти та культури. 
 4.1.4. Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та 
міжнародних програм і розвиток міжнародної співпраці. 
 4.1.5. Проведення основної виставкової та освітньої діяльності, у тому 
числі із залученням міжнародних експертів, соціальних партнерів. 
 4.1.6. Створення власної бази лекцій, дискусій та інтерв’ю засобами відео 
та подкаст-форматів. 
 4.1.7. Створення медіатеки актуальних українських та закордонних видань 
у сфері освіти, культури і мистецтва. 



 4.1.8. Співпраця з вищими навчальними закладами щодо факультативної 
діяльності студентів на базі комунальної установи “Львівська система 
дослідників“. 
 4.1.9. Дослідження та експериментальні розробки у сфері гуманітарних і 
суспільних наук. 
 4.1.10. Розробка міської програми резиденцій для митців та менеджерів у 
сфері освіти та культури. 
 4.1.11. Організація та проведення бієнале у форматі міського фестивалю 
сучасного мистецтва. 
 4.1.12. Налагодження партнерської комунікації з українськими та 
міжнародними інституціями освіти і культури, обмін спеціалістами. 
 4.1.13. Здійснення діяльності з підтримання театральних і концертних 
заходів, а також подій у сфері візуального мистецтва. 
 4.1.14. Інші заходи. 
 

5. Фінансове забезпечення Програми 
 
 5.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за 
рахунок загального фонду та коштів бюджету розвитку бюджету Львівської 
міської територіальної громади, а також з інших джерел фінансування, 
незаборонених законодавством України. 
 

6. Організація та контроль за виконанням Програми 
 
 6.1. Відповідальним за реалізацію заходів Програми є управління освіти 
департаменту гуманітарної політики та комунальна установа “Львівська система 
дослідників“. 
 6.2. Іншими виконавцями заходів Програми є виконавчі органи Львівської 
міської ради, комунальні заклади освіти, культури, організації та інституції (за 
згодою), які здійснюють діяльність у галузі освіти і культури.  
 6.3. Основний виконавець і координатор Програми – управління освіти 
департаменту гуманітарної політики: 
 6.3.1. Контролює хід реалізації Програми. 
 6.3.2. Забезпечує цільове використання бюджетних коштів за 
призначенням. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         Н. Алєксєєва 
 
 Віза: 
 

Директор департаменту  
розвитку          Н. Бунда 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

