
 
  

   РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

     27 сесія                              VIІІ скликання  

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  

07 березня 2023 року                                                                                № 27-_/VІІІ  

  

Внесення змін до програми  
«Підтримки та розвитку культури  

сіл на 2023-2024 роки»  

Руськополянської сільської ради   

  

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

Україні», з метою підтримки та розвитку культури сіл територіальної громади, 

враховуючи рекомендації постійної комісії  з питань освіти, фізичного 

виховання, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення та 

молодіжної політики, Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік», 

Руськополянська сільська рада  

  

                                             В И Р І Ш И Л А :  

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

2023-2024 роки» Руськополянської сільської ради та викласти в новій редакції 

додатки 1-2 (додаються).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

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

захисту населення та молодіжної політики і з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва.  

  

Сільський голова                                                                             Олег ГРИЦЕНКО                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення сільської ради                                                                                         

від 07.03.2023 № 27-_/VІІІ  

 

 

ПРОГРАМА  

підтримки та розвитку культури  сіл на 

2023-2024 роки  

  

1. Паспорт програми  

(загальна характеристика програми)  

1.  Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради  

2.  Підстава для розроблення програми  Відповідно до Конституції України, Законів  

України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

"Про Державні цільові програми", "Про культуру", 

"Про охорону культурної спадщини", «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та 

музейну справу», «Про позашкільну освіту», 

Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", 

затвердженої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року №5/2015   

3.  Розробник програми   Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради  

4.  Головний розпорядник коштів    Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради  

4.1  Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет Руськополянської сільської 
ради  

5.  Учасники програми  Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради  

6.  Термін реалізації програми   Протягом  2023-2024 років  

7.  Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми   
Місцевий  бюджет та інших не заборонених 

законодавством джерел  

8.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього у тому числі:  

  



8.1.  коштів місцевого бюджету    

 8.2  коштів інших джерел   -  

  

2.Загальні положення  

Важливим завданням держави і суспільства залишається розвиток 

культури – рушійної сили стабілізації життя нації, її духовного відродження. 

Вирішення завдання значною мірою залежить від перебудови та підвищення 

ефективності роботи закладів та установ культури. На сьогодні значна частина 

суспільства вбачає вихід із становища в розвитку культури у модернізації та 

збереження культурної спадщини.  

    В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням 

установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на 

збереження і розвиток культурної інфраструктури об’єднаної територіальної 

громади, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері.  

      На території об’єднаної територіальної громади діють Будинки культури та 

бібліотеки.    

     Потребує відповідної уваги, особливо в плані фінансово-матеріального 

забезпечення, Будинок культури з метою покращення якості проведень 

культурно-масових заходів на території сільської ради. Важливо відзначити 

необхідність покращення умов праці  особливо в осінньо-зимовий період - це 

стосується температурного режиму всередині будівлі. Гостро стоїть проблема 

проведення внутрішніх ремонтних робіт, тощо.  

  

3. Мета і основні завдання  

Програму підтримки та розвитку культури  сіл на 2023-2024 роки 

розроблено для збереження і всебічного розвитку культури територіальної 

громади, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних, 

демографічних та інших особливостей сіл.   

Основною метою Програми є забезпечення сільського населення 

культурними потребами у розвитку народної традиційної культури, підтримки 

художньої аматорської творчості, культурного обслуговування  населення 

професійними мистецькими колективами, ознайомлення з кращими зразками 

культурної спадщини, сприяння втіленню інших соціально - важливих ініціатив, 

заохочення громадськості до участі в культурно-мистецьких заходах.   

Метою цієї Програми також є проведення обстеження будівель, 

обладнання та іншого майна, що використовуються закладами культури у 

сільській місцевості, та приведення  їх у відповідність до потреб населення з 

метою створення умов для задоволення, формування та розвитку культурних 

потреб та інтересів населення у вільний час.  

Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, 

фольклорно- 



етнографічних експедицій, гастрольних виступів, концертів народних 

аматорських колективів. 

Основними завданнями Програми є:  

- збереження мережі закладів культури в сільській місцевості та повноцінне 
її утримання;  

- створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та 
культурно-освітнього обслуговування сільського населення;  

- забезпечення Будинків культури та сільських  бібліотек необхідним 

обладнанням, літературою, музичними інструментами, сценічними 

костюмами, комп'ютерною технікою тощо;  

- сприяння  збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку 

художніх промислів, відновленню  кінообслуговування населення; - 
забезпечення проведення ремонтів приміщень, сцени.  

- здійснення заходів з опалення Будинку культури в осінньо-зимовий період 
та перехід на енергозберігаючі види опалення, освітлення; 

- погашення та недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.  
  

               4. Очікувані результати виконання Програми  

Виконання головних завдань Програми підтримки та розвитку культури  

сіл на 2023-2024 роки  має забезпечити такі результати:  

  - збереження народних мистецьких традицій Черкаського краю;  

- зміцнення зв’язків з спеціалізованими мистецькими навчальними 

закладами, що забезпечить виховання підростаючого покоління на кращих 

зразках національної культурної спадщини, світової літератури та музики, 

формування духовно багатої всебічно розвиненої особистості;   

- створення умов для участі сільського населення в різноманітних гуртках 

аматорської мистецької творчості та організації культурно-масової роботи;  - 

забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури, розвитку 

професійного мистецтва;   

-  збереження кадрового потенціалу, підвищення фахового рівня освіти та 
забезпечення повної зайнятості працівників культури на селі;  

-  матеріального заохочення учасників аматорських колективів, гуртків  
(допомоги, екскурсії, тощо);  

-  забезпечення розвитку професійного мистецтва;  
-  забезпечення надання послуг населенню у сфері культури відповідно до 

державних соціальних стандартів, норм і нормативів підвищення якості цих 

послуг;  

-  забезпечення відродження і розвитку народного мистецтва та 
мистецького аматорства, культури етносів України;  

-  прискорення інтеграції української культури у світовий культурний 
простір та підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу України 

в світі.  

  



5. Матеріально – технічна база  

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету сільської територіальної громади та з інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством.   

Обсяг фінансування Програми визначається під час складання бюджету 

сільської територіальної громади, внесення змін до нього в межах видатків, 

передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за 

виконання завдань і заходів Програми, та інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

Здійснювати контроль за недопущенням та погашенням кредиторської та 

дебіторської заборгованості. 

  

6. Контроль за виконанням Програми  

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії з 

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

захисту населення та молодіжної політики і з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва.  

Протягом 2023 – 2024 років в Програму можуть вноситись зміни та 

доповнення. Виконання Програми заслуховуватиметься на засіданні сесії 

щорічно.  

  

 

Секретар сільської ради                                                                         Надія ШПАК  

  

                                                                          

                                                             

     



                                             Додаток 2   

до рішенням сільської ради                                

від 07.03.2023 №27-__/VІІІ  

  

  

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ  

Програми  підтримки та розвитку культури  сіл на 

2023-2024 роки    

  

№  Найменування заходу  Кошторис витрат   

1  Ремонт покрівлі Руськополянського 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  

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  

23  Послуги з організація культурно масових заходів та 

свят (послуги спец. ведучих та розважальних шоу 

програм)  

В межах виділених коштів  

  

 

Секретар сільської ради        Надія ШПАК  

   


