
 
  

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23.12.2020 р. № 184 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення Програми підтримки  

музичних шкіл на 2021-2022 роки 

  

  

Відповідно  до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», 

виконавчий комітет  Руськополянської сільської  ради   

ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити        

Програму підтримки музичних шкіл на 2021-2022 роки, що додається. 

2. Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради забезпечити 

виконання Програми підтримки музичних шкіл на 2021-2022 роки. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                  

Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова     Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому  

  від 23.12.2020 р. №184 

 

Програма підтримки музичних шкіл 

на 2021 - 2022 роки 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Програма підтримки музичних шкіл на 2021 - 2022 роки передбачає 

збереження, подальший розвиток національної культури та піднесення її ролі 

у формуванні духовного середовища. 

Програма розроблена на основі Конституції України з урахуванням 

положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Програма спрямована на створення рівного доступу до отримання 

дітьми громади якісної мистецької освіти, поліпшення матеріально-технічної 

та навчальної бази, забезпечення формування інтелектуального потенціалу 

шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей і 

молоді, надання їм підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації 

та постійного духовного самовдосконалення. 

Все це зумовлює необхідність прийняття Програми підтримки музичних 

шкіл на 2021 - 2022 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І. ПАСПОРТ 

Програми підтримки музичних шкіл  

на 2021 - 2022 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

2. Дата затвердження Програми 

(найменування і номер 

відповідного нормативного акта) 

Рішення _____ сесії ____скликання 

Руськополянської сільської ради 

ради від  ______________ 

3. Головний розробник Програми. 

Співрозробники. 

Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради  

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Червонослобідська та Мошнівська 

музична школа 

5. Термін реалізації Програми. 2021 – 2022 роки. 

6. Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання Програми 

Місцевий бюджет, інші джерела 

фінансування 

7.  Очікуваний обсяг фінансування, 

необхідний для реалізації 

Програми 

В межах фінансових можливостей 

8. Учасники Програми  Діти Руськополянської 

територіальної громади 

9. Фінансове забезпечення Фінансування в частині навчання у 

Червонослобідській та Мошнівській 

музичній школі дітей 

Руськополянської територіальної 

громади 

 

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Комерціалізація засобів масової інформації, значний неконтрольований 

потік в Україну видовищної продукції, що має агресивну спрямованість і 

низьку культуру, викликає необхідність створення умов для забезпечення 

змістовного дозвілля дітей. В цих умовах зростає значення початкової 

спеціалізованої мистецької освіти, в основу якої було б покладено принципи 



гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних 

цінностей, безперервності, наступності, добровільності, доступності та 

практичного спрямування. 

Початкова спеціалізована мистецька освіта в Руськополянській 

територіальній громаді здобувається учнями в позаурочний час в 

Червонослобідській та Мошнівській музичних школах. 

Водночас існують проблеми нормативно-правового, науково-

методичного, кадрового забезпечення системи початкової спеціалізованої 

мистецької освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу та інші.  

Розв’язання зазначеної проблеми можливе за умови прийняття 

Програми, якою передбачатимуться відповідні заходи щодо розвитку дитячої 

музичної школи та додаткові асигнування з обласного та іншого бюджетів. 

 

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Ця Програма визначає розв’язання першочергових проблем, які стоять 

перед музичною школою як державним навчально-виховним закладом, 

головним завданням якого є естетичне виховання дітей та юнацтва. В школі 

закладається фундамент до занять музичною творчістю, здійснюється 

навчання дітей різним видам мистецтва, ведеться планомірна робота по 

збереженню духовних цінностей українського народу, кращих культурних 

традицій, притаманних нашому регіону, проводиться підготовка обдарованих 

дітей до вибору професії в галузі культури та мистецтва. 

Метою Програми є забезпечення вільного творчого, інтелектуального 

духовного розвитку дітей в початковому спеціалізованому мистецькому 

навчальному закладі, рівних можливостей у здобутті якісної мистецької 

освіти; пропорційного розвитку всіх відділів і спеціалізацій, поліпшення 

матеріально-технічної бази мистецького навчального закладу, оновлення 

музичних інструментів та інвентарю. 

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних 

механізмів культурно-мистецької сфери. 

Основним завданням Програми є: 

- реалізація заходів з відродження та розвитку української 

культури; 

- пошук творчої самореалізації та всебічний розвиток і 

підтримка обдарованих дітей та юнацтва; 

- покращення навчально-виховної роботи; 

- розв’язання проблем і підвищення ролі музичної школи; 

- покращення матеріально-технічної бази закладу; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 



 

IV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету 

Руськополянської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством України. 

 

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити поступове збільшення контингенту учнів; 

- забезпечити соціальний захист учасників навчального 

процесу; 

- забезпечити змістовне дозвілля підростаючого покоління; 

- попереджувати негативні явища у молодіжному середовищі 

та підвищити загальнокультурний рівень населення району; 

- зміцнити матеріально-технічну базу музичної школи; 

- поповнення матеріально-технічної бази;  

- якісний показник навчальних досягнень та результативність 

конкурсної діяльності; 

-  

VІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

   Координацію та контроль за ходом виконання Програми розвитку  

музичних шкіл на 2021-2022 роки здійснює виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради та постійна комісія з питань бюджету, 

фінансів, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

Секретар виконавчого  комітету         Надія ШПАК 


