
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області

Дванадцята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року смт Калинівка №233-12-VIII

Про внесення змін до Програми «Культурно-мистецька діяльність» на 
2021-2025 роки сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів 
масової інформації Калинівської селищної ради, затвердженої рішенням 
Калинівської селищної ради від 13.05.2021 № 88-05-VIII

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про культуру», «Про позашкільну освіту», «Про музеї та музейну справу», 
Бюджетного кодексу України (зі змінами), з метою організації і забезпечення 
здійснення повноважень у сфері управління культурою та створення необхідних 
умов для роботи закладів культури на території Калинівської селищної 
територіальної громади, Калинівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Культурно-мистецька діяльність» на 2021 - 
2025 роки сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової 
інформації Калинівської селищної ради (далі - Програма), затвердженої 
рішенням Калинівської селищної ради від 13.05.2021 № 88-05-VIII, а саме:

1.1. Пункт 8 Паспорту Програми викласти в новій редакції:

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми (тис. 
грн)

2021

1 310,0

2022

1 900,0

2023

1 900,0

2024

2 100,0

2025

2 150,0

1.2. Розділ IV «Перелік основних заходів програми» викласти в новій 
редакції:
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№ 
з/п Назва заходу

Термін
вико
нання

Видатки на проведення заходу 
(тис. грн. І

Джерело 
фінансу

вання2021 2022 2023 2024 2025

1. Організація концертів 
художніх колективів при 
закладах культури 
громади, організація та 
проведення культурно- 
мистецьких акцій, свят, 
народних гулянь, 
святкування державних 
свят, відзначення 
пам’ятних дат (в тому 
числі придбання квіткової 
продукції), участь у 
творчих звітах громади, 
участь в оглядах та 
конкурсах художньої 
творчості

Протягом 
року

140,0 150,0 150,0 150,0 200,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

2. Участь у районних, 
обласних, всеукраїнських 
та міжнародних 
конкурсах, фестивалях

Протягом 
року

10,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

3. Організація та проведення 
урочистого заходу до Дня 
селища міського типу 
Калинівка

Серпень - 
вересень

500,0 600,0 600,0 700,0 700,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

4. Організація та проведення 
Днів сіл Калинівської 
громади

Протягом 
року

430,0 500,0 500,0 600,0 600,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

5. Придбання та 
виготовлення сценічного 
одягу та взуття, музичних 
інструментів, 
звукозаписувальної 
апаратури для 
самодіяльних колективів, 
наметів, банерів, 
видавництво та закупівля 
книжкової продукції та 
інше

Протягом 
року

200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

Заходи: 
Транспортні витрати:

1 280,0
30,0

1 800,0 
100,0

1 800,0 
100,0

2 000,0
100,0

2 050,0
100,0

ВСЬОГО: 1 310,0 1 900,0 1 900,0 2 100,0 2 150,0

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради здійснювати 
фінансування заходів щодо реалізації Програми відповідно до затверджених 
асигнувань.
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3. Сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової 
інформації Калинівської селищної ради забезпечити виконання заходів 
Програми.

4. Контроль за вико 
Калинівського селищного л

Селищний голова

рішення покласти на заступника 
них питань Ігоря Чайківського.

Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Калинівської 
селищної ради
від 13.05.2021 № 88-05-VIII
(з внесеними змінами 
рішенням Калинівської 
селищної ради
від 24.12.2021 № 233-12-VIII)

Програма 
«Культурно-мистецька діяльність» 

на 2021-2025 роки сектору культури, туризму 
та з питань діяльності засобів масової інформації 

Калинівської селищної ради 

смт Калинівка
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ПАСПОРТ 
Програми 

«Культурно-мистецька діяльність» 
на 2021-2025 роки сектору культури, туризму 

та з питань діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради

2. Дата, номер документа про 
затвердження програми

3.

4.

Підстава для розроблення 
програми

Закони України: "Про місцеве 
самоврядування в Україні", "Про культуру", 
"Про позашкільну освіту", "Про музеї та 
музейну справу"

Розробник програми Сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради

5. Відповідальний виконавець 
програми

Сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради

6. Учасники програми Сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради, Калинівська 
селищна рада, заклади культури Калинівської 
громади.

7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми (тис. грн)

2021

1 310,0

2022

1 900,0

2023

1 900,0

2024

2 100,0

2025

2 150,0
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І. Загальні положення

Програма «Культурно-мистецька діяльність» на 2021-2025 роки 
сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради (далі - Програма) розроблена з метою 
забезпечення розвитку культури та мистецтва в Калинівській селищній 
територіальній громаді (далі - громада).

Програма передбачає вдосконалення реалізації державної політики у 
сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в 
громаді, 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 
потреб, відродження народної творчості та популяризації національних 
звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового 
відпочинку та культурного обслуговування населення.

II. Мета Програми

Метою Програми є реалізація першочергових 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. Досягнення цієї мети можливе за 
умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької 
сфери незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу 
закладів культури.

III. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури, 

поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів 
культури в соціально-культурному житті громади;

створення умов для функціонування мережі закладів культури, 
надання якісних культурних послуг для всіх верств населення;

створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, 
популяризація мистецьких надбань громади, проведення та участь в 
різноманітних культурних фестивалях, конкурсах, розвиток народної 
творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів, відродження, 
збереження та розвиток народних та художніх промислів; організація
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святкування державних свят, участь у творчих звітах громади, району, 
виставок і ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва з метою відкриття 
нових авторів;

естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка 
талановитої молоді;

влаштування культурно-мистецьких акцій, свят, народних гулянь; 
організація, проведення та участь у різноманітних міських, 

районних, регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 
фестивалях, виставках, всіх мистецьких заходах.

ІУ.Перелік основних заходів Програми:

№ 
з/п Назва заходу

Термін
вико
нання

Видатки на проведення заходу 
(тис. гри. І

Джерело 
фінансу

вання2021 2022 2023 2024 2025

1. Організація концертів 
художніх колективів при 
закладах культури 
громади, організація та 
проведення культурно- 
мистецьких акцій, свят, 
народних гулянь, 
святкування державних 
свят, відзначення 
пам’ятних дат, участь у 
творчих звітах громади, 
участь в оглядах та 
конкурсах художньої 
творчості

Протягом 
року

140,0 150,0 150,0 150,0 200,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

2. Участь у районних, 
обласних, всеукраїнських 
та міжнародних 
конкурсах, фестивалях

Протягом 
року

10,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

3. Організація та проведення 
урочистого заходу до Дня 
селища міського типу 
Калинівка

Серпень - 
вересень

500,0 600,0 600,0 700,0 700,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

4. Організація та проведення 
Днів сіл Калинівської 
громади

Протягом 
року

430,0 500,0 500,0 600,0 600,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен 
і законом

5. Придбання та 
виготовлення сценічного 
одягу та взуття, музичних 
інструментів, 
звукозаписувальної 
апаратури для

Протягом 
року

200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Кошти 
місцевого 
бюджету 
та інші 

кошти не 
заборонен



самодіяльних колективів, 
видавництво та закупівля 
книжкової продукції

>7

і законом

Заходи:
Транспортні витрати:

1 280,0
30,0

1 800,0 
100,0

1 800,0
100,0

2 000,0
100,0

2 050,0 
100,0

ВСЬОГО: 1 310,0 1 900,0 1 900,0 2 100,0 2 150,0

V. Очікуванні результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:
-Підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті 

громади;
-Підвищенню рівня культурного обслуговування населення, 

забезпечення доступу населення до культурних надбань громади;
-Покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
-Відродженню української національної культури, мови, збереження 

культурних традицій громади;

VII. Фінансування Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься з 
урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету та з інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством.

VIII. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює сектор 
культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради.

Виконуюча обов’язки 
завідувача сектору культури, 
туризму та з питань діяльності 
засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради Анна ХИЖНЯК


