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2. Напрями діяльності та заходи  Програми  підтримки та розвитку закладів культури Кровненської сільської ради на 2019 рік.

грн.

№
З

№
 з
/

/
п

Назва напрямку
діяльності

(приорітетні
завдання)

Перелік заходів програми  Строк 
виконання 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовні  
обсяги 
фінансування 
( вартість) 
гривень, у тому 
числі:

Очікуваний результат

1
1

Збереження ї мережі
закладів культури

Забезпечення функціонування та 
розвиток закладів культури 

Протягом 
року 

Виконавчий 
комітет Сільський

бюджет
За потребою

Створення умов для 
функціонування і розвитку 
закладів культури відповідно до 
потреб громадян

2
2

Здійснення заходів з
відновлення 
системи опалення 
Руднівського 
сільського клубу

Капітальний ремонт топкової Протягом 
року 

Виконавчий 
комітет 

Сільський
бюджет

Відновлення  роботи закладу, 
створення умов для повноцінного
відпочинку населення

Поточний ремонт системи опалення Протягом 
року 

Виконавчий 
комітет 

Сільський
бюджет

Придбання дров 
Протягом 
року 

Виконавчий 
комітет 

Сільський
бюджет



3 Проведення 
поточних та 
капітальних 
ремонтів приміщень
та будівель, заміна 
вікон

Поточний ремонт приміщень бібліотек Протягом 
року

Виконавчий 
комітет

Сільський 
бюджет

Створення умов для 
повноцінного відпочинку 
населення

3
4

Забезпечення 
основної діяльності 
клубних та 
бібліотечних 
закладів,створення 
умов для розвитку 
самодіяльної 
народної творчості, 
традиційного 
народного 
мистецтва, 
збереження 
нематеріальної 
культурної 
спадщини

Забезпечення основної діяльності 
клубних закладів

Протягом  
року

Виконавчий 
комітет 

Сільський 
бюджет

Сільський 
бюджет 
( Власні 
надходження)

374423

2800

Забезпечення  основної 
діяльності ( ст. 77 БКУ).
. ,придбання господарських та 
канцелярських товарів, 
дератизація приміщення , 
поточний ремонт обладнання   

Забезпечення основної діяльності 
бібліотечних закладів

Протягом  
року

Виконавчий 
комітет

Сільський 
бюджет

85317 Забезпечення  основної 
діяльності ( ст. 77 БКУ).

Забезпечити розвиток художньої 
самодіяльності і технічної 
творчості:розроблення репертуарних 
планів роботи дитячих колективів 
художньої самодіяльності;проведення 
заняття гуртків художньої 
самодіяльності,організація виступів 
художньої самодіяльності у масових 
заходах,забезпечення виступів на 
районних святах та оглядах

Протягом  
року

Виконавчий 
комітет

Сільський 
бюджет 
( власні 
надходження)

1800 Розвиток народної творчості, 
залучення молоді до культурно - 
масової діяльності, послуги 
автотранспорту(виїзд учасників 
худ. самодіяльності) , видатки на 
відрядження учасникам худ. 
самодіяльності.

Секретар сільської ради В.НЕПИЙВОДА


