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Управління культури, туризму та охорони
культурної спадщини Солом'янського
району

Адреса

пр-т Повітрофлотський,
41
м. Київ, 03020
кімн.: 311, 313, 317

Телефон

+380 (44) 207-09-90
+380 (44) 207 09 91
+380 (44) 207 09 92

Факс

+380 (44) 207 09 92

Е-пошта

culture@solor.gov.ua

Сайт

-

Розклад роботи

пн.-чт. з 09.00 до 18.00
пт. з 09.00 до 16.45
Обідня перерва: з 13.00
до 13.45

Контакти
Керівництво
Посада

ПІБ

Номер телефону

Начальник управління

Устинович Тетяна Леонідівна

+380 (44) 207 09 90
кімн. 317

Заступник начальника управління
начальник відділу координації роботи закладів культури

Соколова Ірина Іллівна

+380 (44) 207 09 91
кімн. 313

Головний спеціаліст

Любченко-Візняк Вікторія Володимирівна

+380 (44) 207 09 91
кімн. 313

Функції

Основні функції:
реалізація державної політики в сфері культури, туризму, діяльності курортів, охорони культурної спадщини, а також
державної мовної політики;
забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної
діяльності для мешканців району;
створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для
організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;
створення соціальної та ринкової інфраструктури в сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення
рівня матеріально-технічного забезпечення інфраструктури;
сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації
виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціюють у сфері
культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;
забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості,
виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до повноважень Управління.

Див. також
Питання-відповідь за темою

Статті за темою

Контакти за темою
Київська міська державна адміністрація (КМДА)
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Комунальні підприємства (КП) Керуючі компанії з обслуговування жилого фонду міста Києва
Житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва
ЖБК, гуртожитки, відомчі будинки
Контакти оперативно-диспетчерських служб (ОДС) міста Києва

