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Інститут Стратегії Культури – це

- муніципальна інституція

- неприбуткова

- створена для координації процесу впровадження Стратегії 
розвитку культури міста Львова 2025 



Для чого створений
ІСК?

- забезпечує аналітичну підтримку інституцій та 

ініціатив у сфері культури

-сприяє підвищенню інституційної спроможності  

та розвитку потенціалу культурних середовищ 

Львова



• напрацювати методологію та здійснювати моніторинг процесу
впровадження Стратегії розвитку культури м. Львова 2025;

• створити та адмініструвати муніципальний Фонд культури;
• розробити та адмініструвати міську програму резиденцій для представників

сфери культури;
• провести сесії стратегічного планування для інституцій культури.

Ефективні інструменти діяльності для сфери 

культури



• розробити програми формальної та неформальної освіти для представників
сфери культури;

• сприяти стажуванню студентів у закладах культури та громадських організаціях
у сфері культури;

• розробити та координувати процес впровадження пілотні освітні програм
мистецького спрямування для шкільних та позашкільних закладів освіти;

Освіта



• створити “мережі культури“ - комунікаційну платформу для дієвців культури;
• забезпечити процес аплікування м. Львова на Європейську столицю культури;
• організовувати “Конгрес Культури“ - професійну дискусійну платформу для

культури;
• налагоджувати партнерські комунікації культурної спільноти міста з

міжнародними інституціями культури та здійснювати заходи культурної
дипломатії Львова.

Комунікація та взаємодія



- сформовано команду ІСК
- створено Наглядову радуІСК
- розроблено методики моніторингу виконання Стратегії розвитку культури
- експертні консультації та аналітичне дослідження для Фондукультури

успівпраці з PPV Knowledge Networks, напрацюванняПоложень дляФонду
- залучено до співпраці з ІСКпартнерів в Україні та світі
- презентації ІСК в професійнихсередовищах
- затверджено теми та проблематики Конгресу Культури2019,  

створено робочу групу проекту
- дискусійна програма в рамках Форуму видавців «КультураVS Туризм»
- напрацьовано програму діяльності ІСК 2019 табюджет

2018



Команда ІСК

2018

6 осіб згідно штатного розпису

▪ Директор (вакантна посада)

▪ Заступник директора (в.о. директора)

▪ Бухгалтер 

▪ Три менеджери з регіонального розвитку

▪ Комунікація та дослідження

▪ Освіта

▪ Фонд культури



Наглядова радаІСК

2018



Фонд культури

2018

• Проведені зустрічі з стейкхолдерами

• Міські установи та простори

• Освіта в культурі

• Незалежні гравці: куратори, митці, культурні 
менеджери

• Фестивалі, проекти, культурні осередки

• Бізнес

• Створена робоча група при ЛМР



Заходи

• Дискусійна панель на форумі видавців “бізнес vs культура”

• Блок освітніх програм для менеджерів культури

2018



Фінансовий звіт

2018

№ Стаття витрат Сума, грн

1 Поточні витрати

1.1 Витрати на заробітню плату 236 271,56

1.2 Витрати на нарахування на заробітну плату 53 651,99

1.3 Придбання канцелярських товарів 3 117,72

1.4 Витрати на відрядження 6 149,26

1.5 Закупівля обладнання згідно потреб та
штатного розпису 105 118,85

1.6 Закупівля меблів та облаштування офісу 248 793,91

2 Програма діяльності інституту

2.1 Проведення сесій стратегічного планування для установ культури 80 000,00

2.2 Розробка положення про Фонд культурти 100 000,00

2.3
Напрацювання методології соціологічного дослідження інституційного 
лан

79 132,72

Залишок 

Всього 912 236,01



Наші контакти
Сайт:http://isc.lviv.ua/ 
Тел:0676543340
e-mail: csi.lviv.info@gmail.com
м. Львів, пл. Міцкевича 6/7
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