
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня  2021 року  №  5/8 

  с.Боратин    

 

Про затвердження Програми розвитку культури 

Боратинської громади на 2021-2023 роки 

 

 

Керуючись ст. 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з гуманітарних питань та з питань 

фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного розвитку та інвестицій, сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму розвитку культури  Боратинскої громади на 2021-2023 роки  

(далі — Програма)  (додається). 

2. Постійним комісіям сільської ради з гуманітарних питань та з питань фінансів, 

бюджету,  планування соціально-економічного розвитку та інвестицій розглядати хід 

реалізації Програми та вносити відповідні пропозиції на розгляд сесії сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну  комісію  

гуманітарних питань та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій ЯРУЧИК 

Оксана Кравчук 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Боратинської  

              сільської ради 

              № 5/8 від 24.03.2021 

 

 

ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

НА ПЕРІОД 2021-2023 РОКІВ  

 

 

І. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Боратинська сільська рада 

2. Розробник Програми Відділ культури та молодіжної політики 

Боратинської сільської ради  

3. Учасники Програми Боратинська сільська рада, заклади культури, 

бібліотечні установи, мистецька школа, 

спортивні заклади, відділ культури та 

молодіжної політики Боратинської сільської 

ради 

4. Відповідальний      

виконавець Програми 

Відділ культури та молодіжної політики 

Боратинської сільської ради 

5. Термін реалізації 

Програми 

2021-2023 роки 

6. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

Місцевий бюджет  

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

3391,0 тис. грн. 



у тому числі: 

7.1. Коштів місцевого 

бюджету 

3391,0 тис. грн. 

7.2. Інші джерела, не 

заборонені чинним 

законодавством 

У межах реальних надходжень 

 

Загальні положення 

Програма розвитку культури Боратинської сільської ради на 2021-2023 

роки (далі – Програма) базується на Конституції України, законах України 

«Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та 

бібліотечну справу»,  «Про позашкільну освіту», «Про охорону культурної 

спадщини» 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 і обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, 

масового відпочинку й 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.  

Мета і основні завдання Програми 

Мета Програми – 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 належного 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; 

 модернізація, комп’ютеризація та охоплення Інтернетом мережі 

бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження 

механізмів їх інноваційної діяльності;  

 здобуття якісної мистецької освіти. 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених на її виконання в бюджеті сільської ради 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. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми дасть змогу поліпшити рівень культурного 

обслуговування населення; відновити і зміцнити існуючу матеріально-

технічну базу закладів культури Боратинської сільської ради; створити 

належні умови для повноцінного функціонування закладів культури; зберегти 

та розширити доступ до історико-культурних цінностей громади.  

Координація та контроль за виконанням Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

культури та молодіжної політики сільської ради. 

Відповідальний виконавець щорічно до 1 березня інформує сільську 

раду про хід виконання цієї Програми. 

У випадку необхідності внесення змін протягом терміну виконання 

Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та 

вносить їх на розгляд сесії сільської ради. 

Основні заходи щодо реалізації  Програми подано в додатку 2. 

      

 

 

 



    Додаток 1 

                                                                           до Програми Боратинської 

                                                                           сільської ради на період  

                                                                           2021-2023 років 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми розвитку культури Боратинської сільської ради 

 на період 2021-2023 років 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн, 

у т.ч. по роках: 

2021 2022 2023 

Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі: 

1005,0 1158,0 1228,0 

 – бюджет сільської ради 1005,0 1158,0 1228,0 

ВСЬОГО: 3391,0 
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Додаток 2 

до Програми Боратинської 

сільської ради  

на період 2021-2023 років 

 

Перелік завдань і заходів, обсяги та джерела фінансування - 

Програми розвитку культури Боратинської сільської ради  

на період 2021-2023 років 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

С
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Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн, 

у т.ч. по роках: 

 

 

 

Очікуваний результат 
2021 2022 2023 

I. Основні заходи закладів культури 
1. Забезпечення повноцінного 

функціонування наявної мережі 

закладів культури громади  

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

- - - Створення належних умов для роботи та 

забезпечення надання якісних послуг у 

сфері культури 

2. Відзначення державних, 

релігійних, календарних та 

професійних свят 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

50,0 60,0 60,0 Популяризація традицій та окремих 

професій, підвищення рівня патріотизму 

3. Придбання квітів, вінків, корзин 

до днів скорботи та пам’яті, 

державних свят 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

Бюджет 

сільської 

ради 

40,0 50,0 50,0 Обмін досвідом роботи, напрацювання 

інноваційних методів фізкультурно-

оздоровчої роботи навчальних закладів 



політики, 

відділ освіти 

4. Організація та проведення 

фестивалю громади, локальних 

культурно-масових, спортивно-

розважальних заходів, творчих 

звітів колективів 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

370,0 400,0 420,0 Пром роція громади, підвищення рівня 

згуртованості місцевих жителів, 

популяризація культурних надбань 

громади, залучення жителів до 

культурно-масової роботи 

5. Проведення літературно-

музичних, просвітницьких заходів 

на базі бібліотек 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

5,0 6,0 7,0 Створення умов для самореалізації 

місцевих жителів, забезпечення 

культурного та інтелектуального 

виховання 

6. Проведення заходів для 

відзначення учасників бойових 

дій, АТО та ООС 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики, 

служба у 

справах 

дітей, сім’ї та 

соціального 

захисту 

населення 

Бюджет 

сільської 

ради 

20,0 20,0 20,0 Відзначення учасників бойових дій, 

формування моральних і духовних 

якостей громадянина і патріота, 

готовності до прояву цих якостей у 

різних сферах суспільного життя 

7. Сприяння участі аматорських 

творчих колективів та окремих 

виконавців у конкурсах, 

виставках, оглядах, фестивалях, 

святах культури і мистецтв 

різного рівня 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради, 

спонсорські 

кошти 

20,0 22,0 25,0 Виявити і забезпечити підтримку 

талановитих та обдарованих людей, 

сприяти самовдосконаленню і 

самоствердженню талантів громади, 

розвиваючи їх творчі здібності та 

зміцнюючи культурний потенціал 

суспільства, зміцнення і розвиток 

культурних зв’язків  

8. Проведення виставок майстрів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

5,0 5,0 5,0 Демонстрація різних видів та жанрів 

народного мистецтва як основи 

художньої культури кожного народу 



9. Вивчення, збереження та 

популяризації нематеріальної 

культурної спадщини, народних 

художніх промислів 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики  

Бюджет 

сільської 

ради 

20,0 20,0 20,0 Відродження та збереження українських 

національних традицій та історії, 

формування бази нематеріальної 

культурної спадщини 

10. Створення системи місцевих 

стимулів та підтримка 

талановитих мешканців громади 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

20,0 25,0 27,0 Підтримка та розвиток культури 

ІІ. Кадрова політика, поліпшення умов праці та творчої діяльності  працівників галузі 
1. Проведення атестації аматорських 

колективів на підтвердження 

звання «народний», «зразковий» 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

10,0 12,0 13,0 Активізація аматорського руху в громаді 

2. Проведення державної атестації 

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів 

(один раз на 5 років),  клубних та 

бібліотечних працівників (один 

раз на 3 роки) 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

10,0 12,0 14,0 Посилення ролі фахівців сфери культури 

у здійсненні державної та місцевої 

культурної політики 

3. Участь в семінарах, практикумах, 

майстер-класах щодо підготовки 

та перепідготовки фахівців, 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

5,0 6,0 7,0 Підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

культури, забезпечення їх всебічного 

розвитку 

4. Проведення конкурсу професійної 

майстерності працівників 

культури «Кращий за професією» 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

- - - - Популяризація діяльності у сфері 

культури, підвищення рівня 

конкурентоспроможності фахівців 

культури 

ІІІ. Зміцнення матеріально-технічної бази 
1. Придбання обладнання, техніки, 

музичної апаратури та 

інструментів, проведення мережі 

Інтернет для закладів культури 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

120,0 130,0 140,0 Створення належних умови для роботи 

та забезпечення матеріально-технічним 

ресурсом 



2. Придбання меблів, сценічних 

костюмів, музейних експонатів 

для закладів культури 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

60,0 70,0 80,0 Створення естетичного належного 

сценічного вигляду. Покращення та 

збагачення виставкових матеріалів 

3. Поповнення бібліотек 

періодичними виданнями 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

- 60,0 70,0 Забезпечення найбільш повного та 

оперативного задоволення інформаційних 

потреб різновікового контингенту громади 

4. Здійснення поточного ремонту 

приміщень, придбання та 

обслуговування комунальних 

мереж, благоустрій території 

закладів культури 

2021-

2023 

роки 

Відділ 

культури та 

молодіжної 

політики 

Бюджет 

сільської 

ради 

250,0 260,0 270,0 Створення належних умов для роботи та 

забезпечення надання якісних послуг у 

сфері культури 

ВСЬОГО: 1005,0 1158,0 1228,0  

3391,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                               


