
                                                                                                          п р о є к т
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №  

28 травня  2021 року                          10  сесія 8 скликання
 
Про затвердження Програми розвитку культури та духовного 
відродження  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної 
громади на 2021 рік у новій редакції

     Відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про  культуру»,  «Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу»,  «Про  охорону
культурної спадщини», Бюджетного кодексу України, , висновки постійних
комісій сільської ради, сільська рада
 
                                                      ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  «Програму розвитку  культури та  духовного  відродження
Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади на  2021рік» у  новій
редакції /додається/.

2. Затвердити  «Порядок  використання  коштів  на  виконання  заходів
Програми розвитку культури та духовного відродження Лука-Мелешківської
сільської територіальної громади на 2021рік» у  новій редакції/додається/. 

3. Видатки  на  реалізацію  Програми  проводити  в  межах  асигнувань,
передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади на відповідний
рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку (Бондар В.М.) та постійну комісію сільської ради з
питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, фізкультури, спорту  та
соціального захисту населення (Лоза Р.І.).

Сільський голова                                                 Богдан АВГУСТОВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 3 сесії сільської ради

 8 скликання №80 від 24.12.2020 року

ПРОГРАМА
розвитку культури та духовного відродження Лука-Мелешківської

сільської територіальної громади на 2021 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1
Ініціатор розроблення 
програми

Лука-Мелешківська сільська рада

2 Розробник програми Виконавчі органи сільської ради

3
Відповідальні виконавці 
програми

Лука-Мелешківська сільська рада, 
відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради, 
керівники закладів культури

4 Мета Програми

Реалізація першочергових і 
перспективних заходів, спрямованих 
на створення належних умов для 
підвищення рівня розвитку культурної
інфраструктури громади, належного 
задоволення культурних та духовних 
потреб мешканців громади.

5 Терміни реалізації програми 2021рік

6

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього тис.
грн.:

3150,0

6.

1

- з них коштів бюджету 
об'єднаної громади, тис.грн.

3150,0

6.

2
- коштів інших джерел, тис.грн. -

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Програма  розвитку  культури  та  духовного  відродження  Лука-

Мелешківської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік  розроблена
відповідно  до  Законів  України:  «Про  культуру»,  «Про  бібліотеки  і
бібліотечну  справу»,  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України.

Проведення  культурно-масової  діяльності  на  території  населених
пунктів  Лука-Мелешківської  сільської  ради  здійснюється  на  належному



рівні. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося зберегти мережу
закладів  культури,  надавалася  всебічна  підтримка  бібліотекам та  клубним
закладам.

Протягом останніх років проведено значну роботу в різних напрямках
галузі культури. В громаді збережена мережа установ культури.

Однак  сфера  культури  населених  пунктів  перебуває  в  стані,  що  не
повною мірою задовольняє культурні та духовні потреби жителів. Кризові
явища в економіці протягом останнього десятиріччя негативно позначилися,
насамперед,  на  стані  матеріально-технічної  бази  закладів  культури.  Так,
бібліотеки та клубні заклади потребують проведення поточних і капітальних
ремонтів,  забезпечення  обладнанням  та  апаратурою,  поповнення
бібліотечних фондів. 

Реформа децентралізації  завершилась в 2020 році проведенням восени
місцевих виборів. В 2021 році збільшується мережа закладів культури.

На  базі  будинків  культури  функціонують  різноманітні  гуртки,
найчастіше  це  -  вокальні,  хореографічні,  театральні,  декоративно-
прикладного мистецтва.

Для забезпечення культурного обслуговування населення сільської ради
на сучасному рівні,  заклади культури потребують подальшого розвитку, що
зумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання  її можливо за умови
підтримки  і  координації  діяльності  всіх  закладів  культури  з  органами
місцевого самоврядування.

Програма  розвитку  культури  та  духовного  відродження  Лука-
Мелешківської сільської ради  на  2021 рік визначає мету і основні завдання
для  збереження  та  всебічного  розвитку  культури  Лука-Мелешківської
громади.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є  реалізація першочергових і перспективних заходів,

спрямованих  на  створення  належних  умов  для  підвищення  рівня  розвитку
культурної  інфраструктури  громади,  належного  задоволення  культурних  та
духовних потреб мешканців громади.

Забезпечення  належних умов для  того,  щоб заклади культури громади
працювали  краще,  динамічніше,  успішніше,  здобували  прихильність  і
визнання  не  лише в  громаді,   а  й  поза  її  межами.   Досягнення  цієї  мети
можливе за умови створення  ефективних механізмів підтримки культурно-
мистецької сфери.

Основними завданнями Програми є:
- створення  умов  для  творчого  розвитку  особистості,  підвищення

культурного рівня, естетичного виховання громадян; 
- задоволення  культурних  потреб  населення,  організація  відпочинку  і

дозвілля, проведення молодіжних вечорів;
- інформатизація  культурно-мистецької  сфери,  створення  сучасних

інформаційних ресурсів;



- збереження  національно-культурної  спадщини,  задоволення
інтелектуальних та духовних потреб населення;

- зміцнення  наявної матеріально-технічної бази закладів культури;
- впровадження  ефективних  форм  і   методів   культурно-дозвільної

діяльності з урахуванням сільських особливостей і традицій;
- залучення  більшої  кількості  населення  до  участі  в  колективах

художньої самодіяльності;
- розвиток  самодіяльної  народної  творчості,   вокального,

хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва;
- розширення сфери культурних послуг;
- оновлення бібліотечних фондів;
- проведення мистецьких конкурсів та фестивалів з метою підтримки 

відродження, пропаганди  та популяризація української культури та створення
привабливого іміджу громади;

- проведення  заходів  за  сучасними  формами  та  методами  роботи   з
метою залучення молоді до активності в громаді;

- модернізація  приміщень  закладів  культури  з  урахуванням  сучасних
тенденцій розвитку галузі;

-  зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури громади;
- створення  умов  для  розвитку  креативної  особистості  та  їх  творчої

реалізації;
- залучення до сфери культури грантових коштів;

- створення  спільних  культурно-мистецьких  проектів  у  співпраці  з
іншими закладами культури  громад України та громадськими організаціями.

- стимулювання  громадян  до  активної  життєвої  позиції,  покращення
духовного  розвитку  населення,  збереження  національних  традицій,
відзначення особистого та  вагомого внеску представників різних галузей,
сфер  та  громадськості  у  соціально-економічний  розвиток  територіальної
громади.
      Реалізація заходів Програми має забезпечити широкий доступ населення
до культурних надбань та участь у культурному житті громади.
      

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
     Фінансування  заходів,  визначених  Програмою,  здійснюватиметься  за
рахунок коштів, передбачених в бюджеті об'єднаної громади на відповідний
рік,  спонсорських  та  благодійних  коштів,  власних  надходжень  закладів
культури,  субвенцій  з  інших  бюджетів,  інших  джерел,  не  заборонених
чинним законодавством

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У результаті виконання Програми очікується:
- створення сприятливих умов для розвитку культури громади Лука-

Мелешківської сільської ради;
- поліпшення рівня культурного обслуговування населення;



- відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва та 
народної творчості;

- активізація участі у обласних, регіональних заходах, Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах;

- оновлення бібліотечних фондів, покращання інформаційного 
обслуговування населення та збільшення кількості читачів в сільських 
бібліотеках-філіях.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Лука-Мелешківської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку (Бондар В.М.) та постійну комісію сільської 
ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, фізкультури, спорту 
та соціального захисту населення (Лоза Р.І.).

Секретар сільської ради                                              Оксана ШЕВАНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 10 сесії сільської ради

 8 скликання №___ від 28.05.2021 року

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
на виконання заходів Програми розвитку культури та духовного

відродження Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на
2021 рік

1. Цей  порядок  визначає  механізм  використання  коштів  бюджету
об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку
культури  та  духовного  відродження  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік.

2. Мета  Порядку  полягає  в  забезпеченні  цільового  та  ефективного
використання бюджетних коштів. 

3. Обсяг  видатків  на  виконання  Програми визначається  рішенням Лука-
Мелешківської сільської ради про бюджет на відповідний рік фінансування
яких здійснюється відповідно до помісячного розпису видатків.

4. Головними розпорядниками коштів є Лука-Мелешківська сільська рада
та відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради.

5. Для реалізації заходів Програми, бюджетні кошти використовуються на
наступні цілі:

І. На покращення матеріально-технічного стану закладів культури і
мистецтва 

     Реалізація заходів,  пов'язаних з використанням коштів на покращення
матеріально-технічного  стану  закладів  культури  і  мистецтва
здійснюватиметься шляхом:

1. Придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів
культури,  сценічних  костюмів,  музичних  інструментів,  поповнення
бібліотечних фондів, тощо.;

2. Оплату  послуг  з  утримання,  покращення  естетичного,  технічного  та
санітарного стану, проведення ремонтних робіт в закладах культури;

3. Проведення будівельних робіт, капітальних ремонтів та реконструкцій
закладів культури відповідно до проектно-кошторисної документації;

4. Будівництво та облаштування інших об’єктів культурного та духовного
призначення.
       

ІІ. На організацію та проведення культурно-масових заходів
     Реалізація заходів,  пов'язаних з організацією і проведенням культурно-
масових заходів здійснюватиметься шляхом:

1.Придбання  квітів  та  оформлення  корзин  для  покладання  з  нагоди
державних свят та пам’ятних подій з метою увіковічення пам’яті загиблих,
видатних діячів України, вітання та вшанування ветеранів Другої  Світової



війни,  учасників  бойових  дій  на  території  України  та  інших  держав,
учасників АТО та учасників Революції Гідності; 

2.Виготовлення  пам’ятних  знаків,  ювілейних  та  пам’ятних  медалей,
сувенірної продукції виготовлення і установки меморіальних дощок.

3.Придбання  грамот,  подарунків,  квітів,  призів,  вручення  грошових
винагород для привітання:

-  колективів та видатних людей;
-  почесних жителів громади за вагомий та значний внесок у соціально-

економічний та культурний розвиток населених пунктів;
-  кращих  працівників установ  та  організацій  з  нагоди  пам’ятних  дат,

ювілеїв, професійних та державних свят;
- ветеранів праці, учасників бойових дій та визвольних заходів, волонтерів;
-  призерів  олімпіад,  фестивалів,  конкурсів,  переможців  спортивних

змагань,  номінантів  для  нагородження  під  час  проведення  культурно  –
мистецьких заходів, свята  об'єднаної територіальної громади.

4.Вручення  грошових  винагород  та  подарунків  випускникам
загальноосвітніх навчальних закладів за успіхи в навчанні та активну участь
в житті школи і громади під час проведення останнього дзвоника, організація
екскурсійної  поїздки  (транспортні  послуги)  випускникам  загальноосвітніх
навчальних закладів;   вручення пам’ятних подарунків першокласникам під
час проведення першого дзвоника; вручення грошових винагород найбільш
активним учасникам творчих колективів; 

5.Придбання новорічних подарунків для дітей територіальної громади.
6.Придбання та оформлення вітальних листівок до свят, запрошень; вітань

в друкованих засобах масової інформації.
7.Придбання реквізитів, інвентарю та прикрас, оплата різного виду послуг,

пов'язаних  з  організацією  та   проведенням  святкових  та  культурно-
мистецьких заходів .

8.Оплата послуг з організації  кави-брейк під час проведення фестивалів,
презентацій, виставок, творчих зустрічей, літературних читань тощо.

9.Оплата витрат, пов'язаних з участю колективів у районних, обласних та
міжнародних  конкурсах,  фестивалях,  оглядах  тощо  (оплата  проїзду,
харчування, проживання на підставі підтверджувальних документів).

Секретар сільської ради                                           Оксана ШЕВАНЮК



Додаток до Програми розвитку культури 
та духовного відродження Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2021 роки

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
 з реалізації Програми розвитку культури та духовного відродження Лука-Мелешківської сільської

територіальної громади на 2021 роки

№
 з/п

Завдання Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Джерела
фінансування 

Орієнтовний 
обсяг

фінансування
(тис.грн.)

Очікуваний результат

1 Покращення  матеріально-технічного
стану закладів культури

2021 Лука-
Мелешківська
сільська рада,

відділ освіти та
культури Лука-
Мелешківської
сільської ради

Місцевий бюджет
Лука-
Мелешківської 
сільської ради, 
обласний та 
державний  
бюджети

2525,0 -

1.1 Проведення ремонтів та 
реконструкцій закладів культури,
облаштування внутрішніх 
вбиралень, систем опалення. 

Місцевий бюджет
Лука-
Мелешківської 
сільської ради, 
обласний та 
державний  
бюджети

2000,0 Створення сприятливих
умов для розвитку
культури в громаді

1.2 Поліпшення матеріально- 
технічної бази установ культури 
громади, придбання сучасної 
техніки, 
обладнання,устаткування, 
меблів, музичних інструментів,

Місцевий бюджет
Лука-
Мелешківської
сільської ради

450,0 Створення сприятливих
умов для розвитку
культури в громаді


