
 
 РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 сесія                                  VIІІ скликання 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

00 червня 2021 року                                                                                № 0-0 /VІІІ 

 

Про внесення змін до програми  

«Підтримки та розвитку культури  

сіл на 2021-2022 роки» 

Руськополянської сільської ради  

 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підтримки та розвитку культури об’єднаної територіальної 

громади, враховуючи рекомендації постійної комісії  з гуманітарних питань, 

Закону України «Про Державний бюджет на 2021-2022 роки», Руськополянська 

сільська рада 

                                             В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до програми «Підтримки та розвитку культури сіл на 2021-

2022 роки» Руськополянської сільської ради та викласти в новій редакції 

Додаток 2 до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 3-5/VІІІ План 

основних заходів Програми  підтримки та розвитку культури  сіл на 2021-2022 

роки. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та молодіжної політики. 

 

2.  

           Сільський голова                                                  Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              Додаток 2  

до рішенням сільської ради  

                                                                                     від ______ № ____/VІІІ 

 
 

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

Програми  підтримки та розвитку культури  сіл 

на 2021-2022 роки   
 

№ Найменування заходу Кошторис витрат  

1 Ремонт покрівлі Руськополянського сільського будинку 

культури, капітальний ремонт покрівлі Геронимівського 

сільського   будинку культури 

В межах виділених коштів 

2 Поточні ремонти будинків культури В межах виділених коштів 

3 Освітлення сцен В межах виділених коштів 

4 Поліпшення стану матеріально-технічної бази В межах виділених коштів 

5 Перезарядка вогнегасників, повірка котлів, контрольна 

перевірка електромережі 

В межах виділених коштів 

6 Ремонт та обслуговування музичної техніки, оргтехніки.  В межах виділених коштів 

7 Придбання квітів до заходів та свят  В межах виділених коштів 

8 Заміна вікон та дверей  В межах виділених коштів 

9 Придбання  комп’ютерної та копіювальної техніки В межах виділених коштів 

10 Матеріальне оснащення закладів культури громади 

(заміна музичних інструментів, музичного інвентарю, 

сценічних костюмів та інше) 

В межах виділених коштів 

11 До проведення свят виготовлення та придбання призів, 

фотозон, подарунків, запис фонограм. 

В межах виділених коштів 

12 Придбання канцтоварів та господарчих товарів В межах виділених коштів 

13 Оформлення газонів біля БК, бензин для генератора та 

косіння  газонів 

В межах виділених коштів 

14 Відрядження, курси підвищення кваліфікації. В межах виділених коштів 

15 Виїзди на районні та обласні свята, фестивалі та конкурси В межах виділених коштів 

16 Придбання крісел та стільців В межах виділених коштів 

17 Облаштування танцювального майданчика на території 

будинків культури 

В межах виділених коштів 



 

           Секретар сільської ради                                         Надія ШПАК 

  

18 Послуги по доставці дров для Дубіївського будинку 

культури 

В межах виділених коштів 

19 Придбання нової літератури, підписка періодичних 

видань 

В межах виділених коштів 

20 Забезпечити умови для проведення загальносільського 

свята Івана Купала ,а саме, оплата послуг по забору води  

В межах виділених коштів 

21 Проведення свят, фестивалів, конкурсів,  інших 

культурно-мистецьких заходів, пов’язаних з 

відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні, а 

також обласних та районних культурно-мистецьких свят. 

В межах виділених коштів 

22 Створення умов для розвитку самодіяльної народної 

творчості - проведення різноманітних культурних 

проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної 

творчості та популяризація національних звичаїв та 

обрядів 

В межах виділених коштів 


