ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Боратинської
сільської ради
від 22.12.2017 № 2/8
ПРОГРАМА
розвитку культури Боратинської громади на 2018-2020 років
Паспорт програми
Ініціатор розроблення Районної
програми
Розробник Програми
Відповідальні виконавці Програми
Учасники Програми
Термін реалізації Програми:
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього (тис. грн.), у тому
числі:
коштів сільського бюджету
коштів інших джерел

Боратинська сільська рада
Боратинська сільська рада
Керівники закладів культури Боратинської
сільської ради
Боратинська сільська рада, заклади культури
Боратинської громади, сектор культури Луцької
райдержадміністрації
2018-2020 роки
600 ,0
600,0
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I. Загальні положення
Програма розвитку культури Боратинської громади на 2018-2020
роки (далі – Програма) базується на Конституції України, законах України
«Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та
бібліотечну справу» і передбачає вдосконалення реалізації державної
політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток
культурного потенціалу в громаді, розвиток культурних традицій громади,
збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів
культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих
умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей,
задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної
творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію
повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного
обслуговування населення.
Програма визначає стратегію збереження, підтримки та розвитку
культури Боратинської громади, збереження та розвиток кадрового
потенціалу галузі, забезпечення належних соціальних умов для
працівників культури.
II. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є створення належних умов для задоволення
культурних потреб громади, підвищення ефективної діяльності закладів
культури в громаді, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до
інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних
цінностей і духовних надбань.
Основні завдання Програми:
 створення умов для нормального функціонування базової мережі
закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для
всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;
 збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини,
розвиток народних художніх промислів;
 забезпечення охорони, збереження і використання культурної
спадщини.
III. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів,
передбачених на її виконання в сільському бюджеті та інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми визначається щороку виходячи з
конкретних завдань та наявних коштів.
Ресурсне забезпечення Програми подано в додатку 1.
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IV. Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу поліпшити рівень культурного
обслуговування населення; відновити і зміцнити існуючу матеріальнотехнічну базу закладів культури Боратинської громади; створити належні
умови для повноцінного функціонування закладів культури; зберегти та
розширити доступ до історико-культурних цінностей громади.
V. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ
фінасів та інвеститцій.
Відповідальний виконавець щорічно до 1 березня інформує сільську
раду про хід виконання цієї Програми.
У разі необхідності внесення змін на протязі терміну виконання
Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів
та вносить їх на розгляд сесії сільської ради.
VI. Основні заходи щодо реалізації Програми
Основні заходи щодо реалізації Програми розвитку культури
Боратинської громади на 2018-2020 роки подано в додатку 2.
Додаток 1
Ресурсне забезпечення
Програми розвитку культури Боратинської громади
на період 2018-2020 років
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього, в тому
числі:
- сільський бюджет

тис. грн.
Усього
витрат на
виконання
програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

200,0

200,0

200,0

600,0

200,0

200,0

200,0

600,0
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Додаток 2
Основні заходи щодо реалізації Програми розвитку культури Боратинської
громади на 2018-2020 роки

№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

Найменування
заходу
Забезпечення
повноцінного
функціонування
наявної мережі
закладів культури
громади,
підтримання
належного
технічного стану
приміщень
Підтримання
обдарованої молоді
та сприяння участі
аматорських творчих
колективів в
міжнародних,
Всеукраїнських,
обласних оглядах,
конкурсах,
виставках,
фестивалях, святах
культури і мистецтв
Відзначення
державних,
календарних та
професійних свят
Придбання квітів,
вінків, корзин до
днів скорботи та
пам’яті, державних
свят
Різдвяні віншування
хору «Пісенне
перевесло»
Участь у проведенні
районного
фестивалю «Різдвяні
святки»
Участь у конкурсі
читців поезії Лесі

Обсяги та джерела
фінансування
з районного
та місцевого Інші джерела
бюджетів
( тис. грн.)
( тис. грн.)

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання
(роки)

Заклади
культури
Боратинської
сільської ради

Постійно

-

-

Боратинська
сільська ради

постійно

В межах
можливостей
бюджету

-

Заклади
культури
громади

щороку

30,0

-

Боратинська
сільська ради

щороку

50,0

-

щороку
Заклади
культури
громади

відповідно
до плану

В межах
можливостей

Заклади
культури

щороку

В межах
можливостей

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Українки
Участь у районному
конкурсі читців
поезії Т.Г.Шевченка
«З Кобзарем у серці»
Проведення творчого
звітного концерту
Проведення
благодійної акції на
підтримку воїнів
АТО «Не забуваймо
наших героїв»
Участь у творчому
звітному концерті
Луцького району
Проведення
театрального
масового дійства
«Ой на Івана, ой на
Купала»
Проведення
конкурсу сімейних
ансамблів «Роде
красний та співай»
Участь у проведенні
районного
фестивалю
«З любов’ю до тебе
Україно»
Проведення
урочистостей та
концертнорозважальної
програми до дня
Незалежності
України
Участь в районному
фестивалі – конкурсі
сімейних ансамблів «
З родинного
джерела»
Проведення
святкового концерту
«Андріївські
вечорниці»
Проведення заходу
для дітей-сиріт
«Радість усім дітям»

громади
Заклади
культури
громади

щороку

Заклади
культури
громади

відповідно
до плану

Заклади
культури
громади

відповідно
до плану

Заклади
культури
громади

відповідно
до плану

Заклади
культури
громади

відповідно
до плану

Клуб
с.Новостав

щороку

Заклади
культури
громади

щороку

Заклади
культури
громади

щороку

Заклади
культури
громади

відповідно
до плану

Заклади
культури
громади

щороку

Заклади
культури
громади

щороку
Всього:

В межах
можливостей

10,0

100,0

10,0
200,0

