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                                                  Паспорт програми  

1.Назва: Програма розвитку  культури Воскресенської селищної ради                                

на  2022 - 2025 роки. 

2.  Підстава для розроблення:  розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01 лютого 2016 року № 119-р «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку 

української культури – стратегії реформ», в основу якої покладено результати 

дослідження стану розвитку української культури, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України «Про культури». 

 3. Ініціатор розроблення Програми: Воскресенська селищна рада 

4. Розробник Програми:  Відділ освіти і культури, молоді та спорту   

   Воскресенської селищної ради. 

5. Відповідальний « виконавець» Програми: :  Відділ освіти і культури, молоді 

та спорту, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Воскресенської селищної ради. 

6. Учасники Програми: Відділ освіти і культури, молоді та спорту 

Воскресенської селищної ради, органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Воскресенської селищної ради, працівники закладів культури 

Воскресенської селищної ради. 

7. Термін реалізації :  2022 -2025 роки. 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: місцевий. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 

За наявності фінансової можливості, передбачених у місцевому бюджеті . 

10.Основні джерела фінансування: Кошти місцевого бюджету та інших 

джерел.                               

   I.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

  Програма  розвитку культури на 2022 – 2025  роки 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  на території Воскресенської селищної ради, розвиток 

культурних традицій, 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.  

Сфера культури, є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема 

таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної гідності 

та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм 

творчого самовираження і водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє 

розвитку економіки, інноваційної політики та активній участі громадськості в 

побудові сучасної та демократичної держави.                                                         

Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою 

передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації особистості. 

Зокрема, йдеться про доступність нових технологій та сучасних форм 

культурного самовираження незалежно від місця проживання, статусу, 

приналежності до певної соціальної чи етнічної групи, майнового статусу, 

походження, статі. 

    Станом на 01.01.2022 року  культурне обслуговування населення 

Воскресенської селищної ради здійснюють 5 бібліотек, 6 клубних закладів (3 

будинки культури, 3 сільські клуби), 1 музична школа. 

    Дана мережа культосвітніх закладів є оптимальною і при умові повноцінного 

функціонування спроможна забезпечити  потреби населення громади у 

культурному обслуговуванні. 

    За останній час було зроблено низку важливих кроків у справі формування 

системи організації культурного життя населення громади. Однак брак коштів 

негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, гальмує  

процес підтримки народної творчості не дозволяє  повною мірою реалізувати 

план зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури Воскресенської 

селищної ради. 

     Усе це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури 

Воскресенської селищної ради на 2022-2025 роки ( далі - Програма) 



Аналіз соціально-культурної ситуації в Воскресенській ТГ свідчить про 

необхідність збереження мережі установ культури і мистецтва, забезпечення 

підтримки діяльності професійних та аматорських колективів Воскресенської 

ТГ в існуючих економічних умовах. Разом з тим, є необхідним фінансова 

підтримка закладів культури, які є основними центрами розвитку культури в 

Воскресенській ТГ. 

Основними проблемами Воскресенської ТГ у сфері культури є: 

- переважно застарілі будівлі і приміщення закладів культури, які 

потребують капітального ремонту, зокрема занедбаний стан селищних та 

сільських клубних закладів; 

- частково непридатна для подальшого використання матеріально-технічна 

база закладів культури; 

- незначна підтримка інновацій, нових знань, креативних індустрій, що 

відповідають викликам XXI століття; 

Вищезазначені питання потребують розв’язання, завдяки послідовному 

спрямуванню коштів на створення сприятливих умов з метою проведення 

іміджевих для Воскресенської ТГ культурно-мистецьких заходів обласного та 

всеукраїнського рівнів, надання фінансової підтримки театрально-концертним 

закладам та заохочення митців. 

Реалізація Програми дозволить досягти розв’язання проблем, що накопичились 

у сфері культури, вона покликана закласти надійне підґрунтя сталого 

інноваційно-культурного розвитку Воскресенської ТГ . 

II. МЕТА ПРОГРАМИ: 

Основною метою Програми є створення умов для сприяння творчій активності 

громадян і умов формування в Україні громадянського суспільства, що 

передбачає забезпечення реалізації політичних, громадянських, економічних, 

соціальних і культурних прав громадян, засвоєння та використання новітніх 

знань і технологій, збереження безцінної культурно-духовної спадщини, 

задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, а також  підтримка 

професійних творчих колективів з обміну мистецькими набутками, реалізація 

освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді. 

 



III. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ: 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є: 

- відновлення будівель закладів культури та фінансова підтримка 

капітального ремонту селищних і сільських клубних закладів;  

- технічне оновлення закладів культури; 

- сприяння гастрольній діяльності мистецьких колективів закладів 

культури; 

- участь у міжнародних, національних та обласних конкурсах, фестивалях, 

семінарах, науково-практичних конференціях творчих колективів закладів 

культури Воскресенської селищної ради; 

- започаткування фестивалів та конкурсів з метою популяризації громади 

на усіх рівнях; 

- розробка та впровадження проекту з таборування для школярів, з метою 

розвитку та оздоровлення підростаючого покоління; 

- створення систем охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв та 

бібліотек, виконання необхідних ремонтних і реставраційних робіт; 

- збір, обробка та систематизація інформації про історію нашого краю; 

- збереження та популяризація історико-культурної спадщини; 

- розробка та розвиток туристичного маршруту по історичним місцям 

громади; 

IV. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:                                             

 Початок реалізації Програми: 2022 рік, закінчення: 2025рік. 

Програма довгострокова, реалізується в декілька  етапів. 

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ: 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється відповідно до 

Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів селища, а 

також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

VI. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:              

Виконання Програми забезпечить проведення протягом 2022 року таких заходів 

за напрямами: 

 



- вдосконалення бібліотечної справи, якісна інформаційна підтримка 

бібліотечних фондів; 

- створення сприятливих умов навчання дітей, юнацтва та підготовка 

майбутніх митців, підвищення кваліфікації професійних працівників 

галузі культури; 

- інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне 

виховання, розвиток, збагачення духовного потенціалу через проведення 

масових, концертних, наукових і культурологічних заходів селища;  

- підтримка діяльності та матеріально-технічне забезпечення закладів 

культури селища; 

- впровадження системи таборування з метою популяризації  здорового 

способу життя та патріотичного розвитку підростаючого покоління;  

- впровадження в культурно – освітній процес лекцій, виставок та 

фотовиставок з цікавими історичними подіями нашого краю; 

- розвиток туристичного маршруту по історично – привабливим місцинам 

ТГ з метою залучення туристів .  

 

 


