
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА 2021 РІК



Програма розвитку культури на 2021 рік

1. Загальні положення

Протягом останніх  років проведено значну роботу в різних напрямках галузі культури. В громаді збережена 
мережа установ культури. Для підтримки належного стану за рахунок бюджетних і спонсорських коштів проводилися 
поточні ремонти приміщень сільських будинків культури , клубів, бібліотек, оновлення їх матеріальної бази. 
Забезпечено поліпшення культурного обслуговування сільського населення.

Проводиться постійна робота щодо підтримки діяльності  аматорських колективів. 

Для забезпечення культурного обслуговування населення сільської ради  на сучасному рівні, заклади культури 
потребують подальшого розвитку, що зумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання  її можливо за умови 
підтримки і координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.

Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради  на  2021 рік визначає мету і основні завдання для збереження
та всебічного розвитку культури. 

2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для 
підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб 
мешканців громади.

Забезпечення належних умов для того, щоб заклади культури громади працювали краще, динамічніше, успішніше, 
здобували прихильність і визнання не лише на Сумщині,  а й за її межами.  Досягнення цієї мети можливе за умови 
створення  ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери незалежно від форм власності, 
підпорядкування та правового статусу закладів культури.

 

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:



        - збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;

        - зміцнення  наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

        - впровадження ефективних форм і  методів  культурно-дозвіллєвої діяльності з урахуванням сільських 
особливостей і традицій;

        - залучення більшої кількості населення до участі в аматорських колективах;

        - розвиток аматорської творчості,  вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного 
мистецтва;

        - оновлення бібліотечних фондів;

        - охорона і збереження об’єктів культурної спадщини .

 

4. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

 створення сприятливих умов для розвитку культури Миколаївської сільської ради;

 поліпшення рівня культурного обслуговування населення;

 відродження та подальший розвиток   аматорського мистецтва та народної творчості;

 активізація участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах;

 покращання інформаційного обслуговування населення, оновлення бібліотечних фондів та збільшення кількості 
читачів в сільських бібліотеках.

 

5. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством

        



6. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань охорони прав людини, законності, депутатської 
діяльності та етики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

П А С П О Р Т

Програми розвиток культури Миколаївській сільської ради на 2021 рік

 

1
Ініціатори розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради

2
Підстава для прийняття 
Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закон України «Про Державні 
цільові програми», Закон України «Про 
культуру»

3 Розробники Програми
Відділ культури та роботи з молоддю 
Миколаївської сільської ради

4 Співрозробники Програми -

5 Відповідальний виконавець
Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради

6 Учасники Програми
Сільські будинки культури, будинки 
культури, об’єкти дозвіллєвої роботи, 
бібліотеки

7 Термін реалізації 2021 рік

-



8

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у 
тому числі:

735 500 грн.

9 Коштів бюджету сільської ради 735 500 грн.

10 Коштів інших джерел                    0 грн                       

Заходи Програми розвитку культури у Миколаївській сільській раді на 2021 рік

№ з/п Назва заходу Термін виконання Сума витрат Джерела фінансування

І. Покращення матеріально-технічної бази клубних закладів

1. Придбання для Миколаївського СБК:

1. Меблі 
2. Чоловічі сценічні кардигани(10 

шт.) 2021 р

11 000

15 000 Місцевий бюджет

2 Придбання для Кровненського СБК:

1. Радіомікрофони   10 000 Місцевий бюджет



2. Одяг для сцени 2021 р 50 000

3. Придбання для Северинівського СБК: 

1. Мікрофони + стійки (2 шт.)
2. Колонки до ноутбука

2021 р 4 000

2 000

Місцевий бюджет

4. Придбання для Склярівського СК:

1. Світлове обладнання
2. Шнури до мікрофону та пульту 

ноутбука

2021 р

10 000

500

5. Придбання для Яструбинського СБК:

     1.Стільці у глядацьку залу

2021 р

70 000

Місцевий бюджет

6. Придбання для Постольненського СК:

1. Мікрофонні стійки(2 шт)

2. Пюпітр

3. Банер на сцену «Зі святом»

4. Меблі

2021 р

700

300

1 000

5 000

Місцевий бюджет

7. Придбання для Лікарського СК:

1. Меблі
2. Баян     

              2021 р 6 000

15 000

Місцевий бюджет

8. Придбання для Руднівського СК:

Музичне обладнання 2021 р 20 000 Місцевий бюджет



9. Придбання для Кекинського ОДР    

1. Новорічні костюми 2021 р        5 000 Місцевий бюджет

10. Придбання для Спаського ОДР:

1.   Меблі 2021 р        10 000 Місцевий бюджет

11. Видатки на утримання

клубів (інформаційні стенди, 
канц.товари,госп.товари,електротовари,

комплектуючі до комп.тех.та орг. техніки, 
інтернет послуги,

запчастини та пал.-маст.матеріали для с/г 
техніки та її поточний ремонт)

2021 р

        

        100 000 Місцевий бюджет

12. Видатки на придбання для закладів культури 
настінних, або кімнатних ігор, ігор на 
влучність та інвентарю

2021р 30 000 Місцевий бюджет

ВСЬОГО 365 500

ІІ.Покращення матеріально-технічної бази бібліотек

1. Придбання для Миколаївської СБ

1. Матеріали для гурткової роботи 
(тканина, нитки…..) 2021 р

          5 000
Місцевий бюджет



2.    Придбання для Северинівської СБ

1. Меблі 2021 р          10 000 Місцевий бюджет

3.   Придбання для Склярівської СБ

1. Книги 2020 р        4 000

Місцевий бюджет

4.   Придбання для Лікарської СБ

1. Колонки(2 шт.)
2. Меблі                                                            

2021 р        10 000

        5 000

Місцевий бюджет

5.   Придбання для Спаської СБ   

    1.Меблі 2021 р        10 000 Місцевий бюджет

6. Придбання для Кровненської СБ

1. Меблі 2021 р        10 000 Місцевий бюджет

7. Придбання для Яструбинської СБ

1.Ноутбук

2.Кольоровий принтер

2021 р         13 000

         8 000

8. Видатки на утримання 
бібліотек(канц.товари,госп.товари,передплата 
періодичних видань)

        50 000

ВСЬОГО         138 000

ІІІ. Розвиток аматорської творчості



1. Участь у районних, обласних, всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах (транспортні 
послуги та орг.внески)

2021 р       100 000

Місцевий бюджет

ВСЬОГО       100 000

ІV.Святкування державних, місцевих, релігійних свят та культурно-масових заходів. 

Підтримка фестивальної діяльності

1. Організація та проведення усіх свят та 
культурно-масових заходів. (Придбання та 
транспортні послуги)

2021 р       100 000 Місцевий бюджет

2. Відкритий фестиваль-конкурс гумору, сатири 
та вселенського сміху «Миколаївська мітла» 
(Придбання, транспортні послуги)

   2021 р        20 000

            Місцевий 
бюджет

ВСЬОГО        120 000

V. Підвищення кваліфікаційного рівня працівниками культури

1. Поїздки в межах області для обміну досвідом.
(транспортні послуги)

2021 р       20 000 Місцевий бюджет

ВСЬОГО       20 000

                        

V І. Навчання з охорони праці обслуговуючого персоналу



1. Навчання з охорони праці обслуговуючого 
персоналу

2021 р 5 000

ВСЬОГО 5 000

ВСЬОГО ПО ВСІХ РОЗДІЛАХ 735 500

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА


