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І. Паспорт Програми 

1
. Ініціатор розроблення програми

Відділ культури та роботи з молоддю 
Миколаївської сільської ради

  

2
. Розробник програми

Відділ культури та роботи з молоддю 
Миколаївської сільської ради 

   

3
.

Відповідальний виконавець 
програми

Відділ культури та роботи з молоддю 
Миколаївської сільської ради

4 Учасники програми
Заклади культури та бібліотеки 
Миколаївської сільської ради

5
. Термін реалізації програми 2019 рік

   



6
.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми

1 млн 101 тис.грн

 
Коштів з місцевого бюджету   
Залучених коштів

714,5   тис.грн
301 тис.грн

ІІ. Загальна чстина

          Програма розвитку культури Миколаївської  сільської ради на 2019 рік 
(далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури, 
мистецтва та збереження об’єктів культурної спадщини в об‘єднаній громаді.

         У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України "Про 
культуру", "Про охорону культурної спадщини", Стратегією сталого розвитку 
"Україна-2020", затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 
року № 5/2015, іншими законами України, указами Президента України та 
урядовими документами.

ІІІ.  Мета і основні завдання Програми 

        Метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання, як 
ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, 
підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу громади, піднесення 
самобутності культури, підтримка, висвітлення заходів Програми в друкованих 
засобах масової інформації та на веб-сайтах.

         Програма визначає стратегію розвитку галузі культури і аматорського 
мистецтва, пріоритетні завдання збереження культурної спадщини на території 
Миколаївської сільської ради на 2019 рік. Вона передбачає підвищення 
ефективності діяльності закладів культури, оптимізацію, модернізацію, 
комп’ютеризацію та охоплення Інтернетом мережі бібліотек, оновлення 
книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів їх інноваційної 
діяльності, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, 
охорону культурної спадщини, залучення до культурних цінностей і духовних 
надбань.

Основні завдання Програми:

1) створення умов для функціонування базової мережі закладів культури 
місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, 
особливо дітей та юнацтва;



2) місцева підтримка професійного та аматорського мистецтва;

3) збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток 
народних художніх ремесел;

4) зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень 
закладів культури, бібліотек;

5) забезпечення охорони, збереження і використання культурної спадщини;

ІV. Фінансове забезпечення 

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених на її виконання органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, та за рахунок інших джерел.

       За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою 
заходів необхідно 1млн 015 тис. 500 грн, з них 301 тис. грн. – з інших джерел.

V. Очікувані результати 

        Виконання Програми сприятиме розвитку культурної сфери, розширенню 
інформаційних ресурсів галузі, підвищенню якості культурно-мистецьких 
послуг, відродженню традиційної народної культури, національно-
патріотичному вихованню, збереженню культурної спадщини, популяризації 
читання.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

        Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Відділ 
культури та роботи з молоддю Миколаївської сільської ради.

        Виконком Миколаївської сільської ради щороку до 01 грудня готує 
інформацію про хід виконання заходів Програми.

 

Секретар сільської ради В.В. Непийвода



Додаток 1 
до рішення двадцять дев‘ятої сесії
Миколаївської сільської ради
від 19.11.2018 року № 08

Програма розвитку культури
на території Миколаївської сільської ради на 2019 рік

№
 з\
п

Найменування заходу Заклади культури Потреби Прогнозований
обсягфінансування,

тис. гривень

Відповідальні за
виконання

Місцевий
бюджет

Залучені
кошти

І. Поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі культури

1 Сприяння підвищенню 
кваліфікації працівників 
культури шляхом 
відвідування закладів 
культури інших ОТГ, 
відвідування галерей, 
музеїв, театрів, бібліотек та
ін..

Усі заклади культури
Миколаївської
сільської ради

Транспорт,
інше

0 10 Відділ культури та
роботи з молоддю

 Всього:   0 10

ІІ.  Підтримка розвитку професійного та аматорського мистецтва

1. Організація та проведення Усі заклади Замовлення 30 20 Відділ культури та



концертів професійних 
колективів та окремих 
виконавців у клубних 
закладах.

культури
Миколаївської
сільської ради

концертів роботи з молоддю

2. Забезпечення участі у 
фестивалях-конкурсах 
аматорів та аматорських 
колективів.

Усі заклади
культури

Миколаївської
сільської ради

Проїзд,
орг. внесок,
проживання,
харчування,

екскурсії тощо.

50 20 Відділ культури та
роботи з молоддю

3. Обмінні концерти між 
населеними пунктами 
Миколаївської ОТГ та між 
іншими громадами.

Усі заклади
культури

Миколаївської
сільської ради

Транспорт 20 10 Відділ культури та
роботи з молоддю

 Всього:  100 50

IІІ. Організація дозвілля населення і розвиток аматорського мистецтва. Дослідження, збереження та відродження
традиційної народної культури, її самобутності у контексті європейських цінностей

1. Підготовка і проведення 
місцевих фестивалів.

Усі заклади
культури

Миколаївської
сільської ради

 Послуги з
організації.
Придбання
обладнання,

нагороди тощо

25

25

25

25

Відділ культури та
роботи з молоддю

2. Святкування Дня Європи Усі заклади
культури

Миколаївської
сільської ради

Орг..питання,
Обладнання,

тощо

13 5 Відділ культури та
роботи з молоддю



3. Придбання подарунків для 
проведення дитячих ранків 
та вечорів для дорослих.

Усі заклади
культури

Миколаївської
сільської ради

Подарунки  
 

25 10 Відділ культури та
роботи з молоддю

4. Забезпечення проведення 
культурно-просвітницьких та
літературно-мистецьких 
заходів із відзначення  Днів 
села,державних свят, 
важливих політичних подій, 
ювілейних дат, професійних 
свят; проведенні виставок, 
ярмарків тощо.

Усі заклади
культури

Миколаївської
сільської ради

Послуги з
організації,
Придбання

нагороди, розваги,
обладнання.

20

20

       10

0

Відділ культури та
роботи з молоддю

4 Сприяння придбанню 
інструментарію, сценічних 
костюмів , обладнання та 
ін.для закладів культури.

Склярівська СБ 

Спаський ОДР 

Кекинський ОДР 

Проектор,
мультимедійне

обладнання

Ноутбук

стільці-10

Музичне 
обладнання(мікшер
, мікрофони, 
стійки, 
підсилювач),

     20

15

      10
      
       50

     
      15

      20

        
        0

        0

       20

Відділ культури та
роботи з молоддю



Северинівський 
СБК 

Миколаївський 
СБК 

Постольненський 
СК 

Лікарський СК

ноутбук,
праска
вбрання для сцени

музичне та світлове
обладнання

Жалюзі, 
Фліп-чарт
ноутбук

жалюзі 
ноутбук
муз обладнання

Ноутбук
Сценічні костюми
Муз обладнання

       1,5
      40
     
      50

     10
     3

15
     
       15
        15
       10

          15
       0
       20

       0
      0
      0
      
      20

      
       10
       0

0

        5
        0

0

0
20
0

5 Сприяння діяльності клубів 
за інтересами.

Склярівський СК
 ОДР

Миколаївський 
СБК 

Усі клубні заклади

більярд

Дзеркальна стіна у 
танцювальному 
залі

Спорт інвентар

        0

      12

       10

30

8

0

Відділ культури та
роботи з молоддю

 Всього:  454,5 208

V. Забезпечення діяльності бібліотечних установ



1. Здійснення поетапного 
забезпечення комп’ютерами  
бібліотек.

Миколаївська
с/бібліотека
Лікарська

с/бібліотека

Ноутбук

Ноутбук

15

15

0

0

Відділ культури та
роботи з молоддю

2. Підключення клубних закладів
та бібліотек до мережі 
Інтернет.

Спаський ОДР

Северинівський СБК

Постольненський 
СК
Кекинський ОДР

Лікарський СК

Інтернет+WI-FI
роутер

Інтернет+роутер

WI-FIроутер

Інтернет+роутер

Інтернет+роутер

5

       5

       1

       5

       5

0

0

0

0

0

Відділ культури та
роботи з молоддю

3. Сприяння проведенню творчих
зустрічей із письменниками та 
відомими особистостями у  
бібліотеці.

Усі бібліотеки
сільської ради

Кошти на
організацію,
подарунки

6 0 Відділ культури та
роботи з молоддю

4 Поповнення бібліотечних 
фондів.

Усі бібліотеки ОТГ Кошти на книги 30 30 Відділ культури та
роботи з молоддю

 Всього:  87 30

VI. Охорона культурної спадщини

4. Ремонт пам’ятників . Поточний ремонт 50 0 Відділ культури та
роботи з молоддю



 Всього:  50 0

ІХ. Книговидавнича справа

1. Створення пошукової групи  
для збору інформації про 
учасників Революції гідності 
та АТО, видатних 
особистостей об’єднаної 
громади. 

Фінансова
допомога для
оформлення

інформаційних
папок

     3  
 
 
 

       3 Відділ культури та 
роботи з молоддю

 Всього:  3 3

 ВСЬОГО разом      714,5 301

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


