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                                         П Р О Г Р А М А  

КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 
СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

НА 2017 РІК 

ВСТУП 

Програму культурного розвитку Скалатської міської ради на 2017 рік (далі – 
Програма) розроблено відділом культури, туризму та охорони культурної 
спадщини Скалатської міської ради відповідно до Закону України від 23 березня 
2000 року № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України", Постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 
бюджету" .  

В основу Програми покладено основні положенням Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – Стратегії), затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385, яка 
передбачає впровадження політики підвищення конкурентоспроможності регіонів, 
яке відбуватиметься з максимальним використанням внутрішніх ресурсів кожного 
регіону за відповідного сприяння держави,  створення рівних можливостей в 
регіонах щодо доступу населення до базових послуг: освіти, охорони здоров’я, 
інформації, транспортних, комунікаційних, ринкових та публічних послуг. 

Метою Програми є визначення завдань та інструментів для розв’язання 
культурних проблем, підвищення рівня культурного потенціалу територій, і, як 
наслідок, створення умов для загального підвищення культурних стандартів, якості 
життя. 

Вiдповiдно до Основних принципів державної регіональної політики, 
існуючих проблем та впливу очікуваних позитивних змін в ході реалізації Стратегії 
в Програмі визначено цілі, завдання та заходи культурного розвитку громади на 
2016 рік, зокрема, створення ефективного державного управління у сфері 
регіонального розвитку, яке діятиме у сукупності з політикою децентралізації 
влади та формуванням спроможного місцевого самоврядування. 



В сучасних умовах першочергового значення набуває необхідність 
здійснення заходів з оборони, забезпечення соціальних стандартів, культурного 
розвитку населення та виховання патріотичного духу населення.   

Фінансове забезпечення програми буде закладено в місцевому бюджеті на 
2017 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних  місцевих 
програмах, та за фінансової підтримки з обласного та Державного бюджету 
України. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням 
реальних можливостей бюджету.  

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 
Програми затверджуються Скалатською міською радою за поданням відділу 
культури, туризму та охорони культурної спадщини Скалатської міської ради. 
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Цілі та завдання Програми 

Виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 
року №385, яка передбачає створення ефективного державного управління у 
сфері регіонального розвитку, яке діятиме у сукупності з політикою 
децентралізації влади та формуванням спроможного місцевого 
самоврядування. 

Забезпечення координації її цілей та заходів з пріоритетами галузевих 
політик. Зокрема, це стосується такої сфери, як: культури. 

Для досягнення поставлених цілей і завдань діяльність органів виконавчої 
влади району  буде формуватися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити 
необхідні умови для  збалансованого культурного розвитку  жителів громади.  

Основною метою Програми є вирішення культурних проблем та покращення 
культурного рівня життя населення, завдяки впровадженню програми реформ 
Президента України «Стратегія - 2020» та Стратегії розвитку Скалатчини на період  
2017 року. 

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації 
наступних пріоритетних завдань: 

збереження культурної спадщини та зміцнення матеріально-
технічного стану закладів культури та мистецьких колективів, створення умов 
для організації дозвілля та розвитку аматорської мистецької творчості, сприяння в 
проведенні культурно-мистецьких заходів в сільських населених пунктах району. 

 

Молодіжна політика 
 

Головна мета: залучення громадських об’єднань, що представляють інтереси 
молоді до процесу прийняття органами виконавчої влади відповідних рішень; 
забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної 
політики; підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, які 
проводять заходи на виконання державної молодіжної політики у Скалатській 
громаді. 

Основні заходи та завдання на 2017 рік: 

 1.Проведення молодіжних таборувань, військово-вишкільних таборів, участь в 
обласній тереновій грі «Легенда УПА» та ін.; 

 2.Реалізація заходів, спрямованих на відзначення дат та подій героїчного 
минулого України. 

 3.Проведення молодіжних обмінів, спільних семінарів, тренінгів, обмінів 



волонтерами, тощо;  

 4.Створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального 
самовдосконалення молоді; 

 5.Організація роз’яснювальної роботи серед молоді; 

 6.Проведення конкурсів соціальної реклами та її розміщення, тощо; 

 7.Виконання районної цільової програми «Молодь Підволочищини» на 2017 
рік. 

Критерії ефективності розвитку сфери: 

    - активізація участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної 
політики; 

 - збільшення кількості молоді, які залучатимуться до молодіжних об’єднань 
Скалатчини; 

        -  підвищення активності молоді Скалатчини у суспільному житті. 

 

 

Культура і туризм 

Головна мета: організація культурно-мистецьких заходів, спрямованих на 
розвиток національної культури, її популяризацію на вітчизняному та 
міжнародному рівні, забезпечення комфортності мистецьких і культурних закладів 
громади; формування та популяризація конкурентоспроможного туристичного 
продукту на внутрішньому та міжнародному ринках; збереження та охорона 
культурної спадщини у районі, забезпечення виконання програм розвитку 
культури, туризму та охорони культурної спадщини. 

Основні заходи та завдання на 2017 рік: 

         1. Організація та проведення заходів з відзначення державних і національних 
свят, ювілейних дат. Проведення фестивалів народної творчості, мистецьких 
пленерів, семінарів з метою підтримки культури у районі, зокрема у селі; 

         2.Запобігання безпідставному скороченню чисельності закладів культури, 
особливо у сільській місцевості; 

         3.Забезпечення бюджетного фінансування комплектування бібліотечних 
фондів книжковою продукцією, періодичними виданнями; 

    4.Проведення комп’ютеризації сільських бібліотек; 



          5.Забезпечення подальшого розвитку народної творчості, самодіяльного 
музичного, хореографічного, вокального, театрального, образотворчого та 
декоративно-ужиткового мистецтва, традиційних форм фольклору, українських 
звичаїв та обрядів у районі; 

          6.Проведення культурно-мистецьких акцій і заходів на рівні району, участь в 
обласних, Всеукраїнських та міжнародних культурних фестивалях, конкурсах; 

          7.Проведення культурно-мистецьких та туристичних заходів відповідно до 
Програми централізованих заходів відділу культури,туризму та охорони культурної 
спадщини Скалатської міської ради на 2017 рік і Програми централізованих заходів 
з питань охорони культурної спадщини та туризму відділу культури Скалатської 
міської ради на 2017 рік, прийнятих сесією міської ради;  

          8. По результатах перегляду місцевого бюджету у 2017 році передбачити 
кошти на ремонт сільських клубів та будинків культури.;     

9.Організація та проведення конференцій, круглих столів та нарад, 
велотуристичних маршрутів для популяризації та розвитку туризму на Скалатчині; 

          10.Випуск інформативної та рекламної продукції для популяризації 
туристичних та рекреаційних атракцій громади. 

Критерії ефективності розвитку галузі: 

- покращення умов закладів культури: проведення поточних ремонтів та 
матеріально-технічне забезпечення, в тому числі, забезпечення комп’ютерною 
технікою та збільшення доступу до мережі Інтернет; 

- підвищення якості культурно-мистецьких послуг, які надаються мешканцям 
громади; 

- збереження кількості закладів культури, в першу чергу у сільській 
місцевості; 

- організація та проведення запланованих культурно-мистецьких та 
туристичних заходів; 

- придбання більше 4-х тис. примірників книг для бібліотек громади, 
відповідно до програми поповнення бібліотечних фондів; 

-  організація та проведення Велосипедного Євротижня. 

 

 

 



Перелік заходів та завдань 

 міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв  

міста Скалата на 2017 рік (нова редакція) 

 

№ 

п/п 

Назва напрямку 
діяльності 

Перелік заходів  

програми 

Строк 
виконанн
я заходу 

Виконав
ці 

Джерела 
фінансув

ання 

Орієнтов
ні обсяги 
фінансув

ання 
(вартість) 

грн. 

Очікуваний 
результат 

1. Організація 
культурно-
мистецьких 

заходів, 
конкурсів, 
фестивалів, 

виставок робіт 
образотворчого та 

народно-
прикладного 

мистецтва, творчі 
та ювілейні 

вечори провідних 
митців закладів 

культури і 
мистецтв та інше. 

Видання 
спеціалізованої 

літератури 
працівниками 

закладів культури 
і мистецтв, оплата 
за відрядження та 

участь  учнів і 
викладачів у 
фестивалях, 

конкурсах різних 
рівнів. 

1.1.Святкуванн
я 130-ої 

річниці від 
дня 

народженн
я Леся 

Курбаса  
 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

Відділ 
культури 

 

 

 

 

 

Міський 
бюджет 

 

 

 

 

7000,00 

 

 

 

 

Збільшення 
охоплення 
населення 

міста 
культурно-

мистецькими 
заходами, 

задоволення 
духовних 

потреб 
громади 

міста. 
Підвищення 

рівня 
виконавської 
майстерності 
та розвиток 

творчих 
здібностей 
молодого 

покоління. 
Потреба у 

літературних 
виданнях 

працівників 
закладів 

культури і 
мистецтв. 

1.2. День 
Скалатського 
Замку. День 

міста Скалата. 
Дні сіл 

Червень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

40000,00 

1.3.Дитячо-
юнацький 
фестиваль-

конкурс 
«Солоспіви 

Скалатського 
Замку» 

Червень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

4000,00 

1.4. День 
Конституції 

України 

Червень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

2000,00 

1.5.  Міське 
свято “Ой, на 
Івана, та й на 

Купала”. 

Липень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

2000,00 

1.6. Конкурс 
краси і таланту 

«Міс Краса 

 Серпень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

10000,00 



Скалатської 
громади» 

1.7.  День 
незалежності 

України 

Серпень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

5000,00 

1.8. 
Всеукраїнськи
й День 
бібліотек. 

 

Вересень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

5000,00 

1.9. 
Міжнародний 
День музики. 

 

Жовтень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

2000,00 

1.10.75-річниця 
УПА  

Покрова 
Пресвятої 

Богородиці 

Жовтень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

5000,00 

1.11.  День 
працівників 
культури та 

майстрів 
народного 
мистецтва 

Листопад Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

10000,00 

1.12.Андріївськ
і вечорниці 

Грудень Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

3000,00 

1.13. Оплата за 
відрядження та 

за послуги 
транспортних 

витрат для 
участі 

колективів 
художньої 

самодіяльності 
учнів і 

викладачів у 
концертах,фест

ивалях, 
конкурсах 

різних рівнів. 

Протягом 
року 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

6500,00 



2. Вручення 
стипендій, премій 

Скалатської 
міської ради 

2.1. Премії 
міської ради за 

ініціативу, 
творчість і 

педагогічний 
пошук у галузі 

культури та 
мистецтва” 
викладачам 

шкіл 
естетичного 
виховання та 

клубних 
закладів. 

Листопад Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

2500,00 З метою 
підтримки, 

стимулюванн
я та розвитку 

здібностей 
талантів 
найбільш 

обдарованої 
молоді міста 
Скалата та 

жителів 
громади, 

враховуючи 
їх успіхи у 

галузі 
культури що 

сприяють 
збагаченню 
духовних 
надбань 

нашого міста. 

3. Матеріально-
технічне 

забезпечення 

3.1 Проведення 
модернізації 
матеріально-

технічної бази 
закладів 

культури і 
мистецтв, 

оснащення їх 
сучасним 

обладнанням. 

Протягом 
року 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

 Покращення 
матеріально-

технічної 
бази закладів 

культури і 
мистецтв 
методом 

модернізації 
технічного 

переоснащен
ня. 

4. Розвиток та 
забезпечення 

діяльності міської 
централізованої 

бібліотечної 
системи. 

4.1. 
Комплектуванн

я 
періодичними 
виданнями та 

придбання 
книг на 2016 

рік. 

Протягом 
року 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

 Покращення 
якісного 
складу 

бібліотечного 
фонду, 

задоволення 
потреб 

населення у 
доступі до 

інформаційн
их джерел. 

5. Міжнародне 
співробітництво 

5.1. 
Забезпечення 
участі учнів 
шкіл 
естетичного 

Протягом 
року 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

 Налагодженн
я 

співробітниц
тва з 



виховання, 
творчих 
колективів та 
індивідуальних 
виконавців 
закладів 
культури і 
мистецтв у 
міжнародних 
конкурсах, 
фестивалях, 
виставках, 
мистецьких 
акціях 

5.2. 
Забезпечення 

участі 
іноземних 

виконавців, 
творчих 

колективів, 
тощо у міських 
фестивалях та 

інших 
культурно-
мистецьких 

заходах. 

міжнародним
и 

установами, 
закладами 
культури, 

забезпечення 
обміну 

досвідом. 

6. Створення 
міжгалузевої 

системи 
підготовки 

педагогічних 
кадрів. 

6.1. 
Забезпечення 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників. 

Протягом 
року 

Відділ 
культури 

Міський 
бюджет 

 Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, 
вивчення та 

впровадженн
я передового 

досвіду з 
питань 

розвитку 
обдарованої 
особистості 

 

 

 

 

 


