ПРОЄКТ Міська Програма розвитку культури та духовного
відродження на 2021-2022 роки
1. Паспорт Програми
1. Ініціатор
розроблення
програми
2. Дата, номер і назва
розпорядчого
документа
органу виконавчої влади
про розроблення програми

3. Розробник програми
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний
виконавець програми
6. Учасники програми
7. Термін реалізації програми
8. Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
програми

Управління освіти, культури, молоді та спорту
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 року,
Закони України «Про бібліотеки та бібліотечну
справу» ( із змінами і доповненнями внесеними від
21.05.2009 р. № 1388-ІV), «Про охорону культурної
спадщини» (із змінами і доповненнями від 09.09.2010
р. № 2518-ІV), Постанови Верховної Ради України
«Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки
закладів культури в період економічної кризи» від
05.03.2009 р. № 1114-ІV.
Управління освіти, культури, молоді та спорту
Міський будинок культури;
Міська центральна бібліотека;
Липовецька дитяча музична школа.
Управління освіти, культури, молоді та спорту
Управління освіти, культури, молоді та спорту,
міський будинок культури, міська центральна
бібліотека, Липовецька ДМШ.
2021-2022 роки
1 млн. 168 тис. грн., з них:
- 623 тис. грн. - загальний фонд;
- 545 тис. грн. – понадпланові.

2. Загальні положення
Міська Програма розвитку культури та духовного відродження на
2021-2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України
«Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», постанови
Верховної ради «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки закладів
культури в період економічної кризи», обласної Програми розвитку культури
та духовного відродження на період 2018-2022 року.
Діяльність в галузі культури спрямована на вирішення першочергових
завдань із забезпечення належного функціонування та розвитку культурнодозвіллєвої інфраструктури, розширення інформаційних функцій бібліотек,
сприяння творчості аматорів народного мистецтва, зміцнення матеріальнотехнічної бази галузі культури.
Надається підтримка мистецьким колективам, обдарованій молоді, які
своєю творчістю активно утверджують позитивний імідж району в області та
за її межами. Проведена певна робота щодо збереження відповідно до
соціальних нормативів культурно-освітньої діяльності мережі району, яка
нараховує 25 закладів культури і мистецтв. Її діяльність забезпечують 104
спеціалістів.

Здійснюються доплати за вислугу років, які передбачені чинним
законодавством України, бібліотечним, педагогічним і музейним
працівникам.
Необхідне суттєве покращення матеріально-технічного забезпечення
закладів культури, особливо у сільській місцевості. В районі потрібно
завершити ремонти сільських закладів культури, закупити музичні
інструменти, технічну апаратуру, сценічні костюми, коефіцієнт зносу яких
складає понад 60 відсотків.
Недостатнє комплектування бібліотек новою літературою та
періодичними виданнями призводить до зниження поінформованості
населення.
Обмеження фінансування галузі не дає змоги повністю обстежити
територію району на предмет виявлення пам’яток археології і надання цим
землям статусу земель історико-культурної спадщини. Не проводиться
електронна паспортизація об’єктів культурної спадщини. Це призводить до
того, що не повною мірою задовольняються духовні потреби населення
району, що зумовлює необхідність прийняття Програми.
3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов
для подальшого розвитку закладів культури і мистецтв.
Основними завданнями Програми є:
створення умов для забезпечення діяльності закладів культури і
мистецтв;
проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури;
підтримка театрально-видовищних заходів та виставкової
діяльності;
поповнення матеріально-технічної бази закладів культури;
здійснення комплексу заходів щодо збереження пам’яток історикокультурної спадщини;
поповнення бібліотек новою літературою та періодичними
виданнями;
пошук та залучення до навчання у Липовецькій ДМШ обдарованих
дітей, розвиток і підтримка їх творчих здібностей;
участь обдарованих дітей та молоді у Міжнародних,
Всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях.
4. Фінансування Програми
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється
відповідно до законодавства за рахунок нормативних та додаткових
асигнувань на галузь на відповідний рік, спонсорських та благодійних
надходжень, надходжень від платних послуг, наданих закладами культури,
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5. Заходи з реалізації Програми

№
з/п

1.

2

3.

Зміст заходів

Виконавець

Орієнтовний обсяг
фінансування (тис.грн.)
2021
2022

І.Збереження і розвиток мережі закладів культури і мистецтва, організація її
матеріально-технічного забезпечення, капітальний ремонт і реконструкція
приміщень закладів культури
Придбання сценічних костюмів, Управління освіти, За потреби
За потреби
музичних інструментів, вбрання культури, молоді та
сцени, меблів для сільських
спорту
закладів культури.
Оновлення та ремонт
звукоапаратури, освітлювальної
апаратури Липовецького
міського будинку культури.
Ремонт приміщення сільських
бібліотек та клубів:
Нападівка (бібліотека)
Славна (зал )
Троща (фоє, глядацький зал)
Іванька

Управління освіти, За потреби
культури, молоді та
спорту, міський
будинок культури
Старости
За потреби

За потреби

За потреби

ІІ. Модернізація і технічне переоснащення установ, організацій і закладів культури.
1. Придбання комп’ютерної
Управління освіти, 70,0 –
100,0 – заг.
техніки та програмного
культури, молоді та понадпл.
фонд
забезпечення для бібліотек.
спорту, старости
50,0 –
понадпл.
2. Придбання нових музичних
Управління освіти, 100,0 –
100,0 – заг.
інструментів, комп’ютерної
культури, молоді та понадпл.
фонд
техніки, аудіо та відео
спорту, старости
100,0 –
апаратури, поповнення
понадпл.
фонотеки, концертних костюмів
для творчих колективів громади.
ІІІ. Охорона і збереження культурної спадщини.
1. Забезпечення виявлення
Управління освіти, За потребою За потребою
пам’яток археології (земель
культури, молоді та
історико-культурного
спорту
призначення) на території
громади
2. Проведення моніторингу,
Управління освіти, За потребою За потребою
інвентаризації пам’яток історії, культури, молоді та
культури та архітектури.
спорту
3. Виготовлення паспортів на
Управління освіти, 50,0 30,0 – заг.
пам’ятки історії, археології та
культури, молоді та понадпл.
фонд
архітектури району, створення
спорту
електронної бази паспортів
4. Встановлення охоронних дощок Управління освіти, За потребою За потребою
та охоронних знаків на
культури, молоді та
нерухомих пам’ятках громади. спорту, старости

1.

ІV. Бібліотечна справа. Посилення ролі бібліотек як інформаційних центрів регіону.
Комплектування фондів
Управління
15,0 – заг.
20,0– заг.
бібліотек періодичними
освіти, культури, фонд
фонд
виданнями
молоді та спорту,
старости

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VI. Підтримка аматорського мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної
культурної спадщини.
Участь провідних творчих
Управління освіти, 10,0 - заг.
30,0– заг.
колективів та окремих
культури, молоді та фонд
фонд
виконавців в Міжнародних,
спорту, міський
20,0 Всеукраїнських і обласних
будинок культури. понадпл.
конкурсах, фестивалях.
Організація та проведення
Управління освіти, 15,0 - заг.
50,0- заг.
міських культурно-мистецьких культури, молоді та фонд
фонд
та просвітницьких заходів з
спорту, міський
50,0 30,0 відзначення державних свят,
будинок культури, понадпл.
понадпл.
знаменних дат, ювілейних та
ДЮЦ
історичних подій.
Організація та проведення
Управління освіти, 10,0- заг. фонд 80,0– заг.
заходів з відзначення
культури, молоді та
фонд
працівників галузей з нагоди
спорту, міський
державних та професійних свят будинок культури,
ДЮЦ
Забезпечення діяльності
Управління освіти, За потребою За потребою
духового оркестру (участь у
культури, молоді та
фестивалях, конкурсах,
спорту, міський
придбання музичних
будинок культури,
інструментів)
ДЮЦ
Проведення благодійних
Управління освіти, За потребою За потребою
концертів, зустрічей тощо
культури, молоді та
спорту, міський
будинок культури,
ДЮЦ
Проведення Міжрегіонального Управління освіти, 10,0- заг. фонд 30,0- заг. фонд
рок-фестивалю «Купальська
культури, молоді та 30,0 –
20,0 –
спека».
спорту, міський
понадпл.
понадпл.
будинок культури,
ДЮЦ
Організація та проведення
Управління освіти, 10,0 –
15,0– заг.
фестивалю фольклорного
культури, молоді та понадпл.
фонд
мистецтва «Липовеччино рідна спорту, міський
моя».
будинок культури
Організація та проведення
Відділі освіти,
3,0 - заг. фонд 10,0– заг.
урочистостей з нагоди річниці
культури, молоді та 5,0- понадпл. фонд
Незалежності України.
спорту, міський
будинок культури,
ДЮЦ
Організація та проведення
Управління освіти, 3,0 - заг. фонд 10,0– заг.
фестивалю «Різдвяне диво».
культури, молоді та 5,0- понадпл. фонд

спорту, міський
будинок культури,
ДЮЦ
10. Організація та проведення
Управління освіти, 6,0 - заг. фонд 25,0 - заг.
районного фестивалю дитячої
культури, молоді та 5,0 – понадпл. фонд
художньої творчості імені Павла спорту, міський
Оплаканського «Музичний
будинок культури,
зорепад».
ДЮЦ
11. Святкові заходи з нагоди річниці Управління освіти, 3,0- заг. фонд 5,0 - заг. фонд
Конституції України.
культури, молоді та
спорту, міський
будинок культури,
ДЮЦ
12. Святкові заходи з нагоди
Управління освіти, 5,0- заг. фонд 10,0- заг. фонд
Міжнародного Дня захисту дітей культури, молоді та
«Щасливе дитинство».
спорту, міський
будинок культури,
ДЮЦ
VІІ. Робота з обдарованими дітьми та творчою молоддю.
2. Участь дітей дитячої музичної
Управління освіти, 10,0- заг. фонд 10,0- заг. фонд
школи в районних, обласних та культури, молоді та
Всеукраїнських конкурсах та
спорту,
фестивалях.
Липовецька дитяча
музична школа.
3. Щорічне проведення свята для
Управління освіти, 3,0- заг. фонд 5,0- заг. фонд
першокласників «Посвячення в культури, молоді та
музиканти»
спорту,
Липовецька дитяча
музична школа
ВСЬОГО
438,0 з них:
730,0 з них:
93, 0 –
530,0 загальний
загальний
фонд;
фонд;
345,0 –
200,0 понадпланові понадпланові

5. ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання заходів Програми дасть можливість вирішити
першочергові питання щодо:
підвищення рівня розвитку мережі закладів культури і мистецтв;
зростання рівня поінформованості населення;
залучення населення до активної участі у культурному житті
громади, широкому доступу до культурних цінностей;
збереження унікальних пам’яток культурної спадщини .
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми та контроль за використанням
коштів, виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію.
Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль
за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в
термін до 01 листопада впродовж 2021-2022 років надає узагальнюючу
інформацію міській раді про стан її виконання.

