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ПРОГРАМА 

розвитку закладів культури Музиківської територіальної громади  на 2021 рік 
ВСТУП 

Важливим завданням держави і суспільства залишається розвиток культури, що є 
рушійною силою стабілізації життя нації, її духовного відродження. Вирішення завдання 
значною мірою залежить від перебудови та підвищення ефективності роботи закладів та 
установ культури. На сьогодні значна частина суспільства вбачає вихід із становища в 
розвитку культури у модернізації закладів культури та збереженні культурної спадщини. 

В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням установ, 
закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток 
культурної інфраструктури села, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері. 

На території Музиківської територіальної громади  діють: комунальний заклад 
«Східненський сільські будиноки культури», комунальний заклад «Музиківський сільські 
будиноки культури», комунальний заклад «Загорянівська сільська бібліотека», комунальний 
заклад «Музиківська сільська бібліотека», який тимчасово не працює. 

Процеси реформування галузі культури села не відповідають бажаній динаміці та 
потребують відповідної уваги. Особоливо в плані фінансово-матеріального забезпечення 
закладів культури з метою покращення якості проведення культурно-масових заходів на 
території об’єднаної територіальної громади. 

З необхідністю підтримки закладів культури, підвищення ефективності та 
модернізації діяльності розроблено місцеву програму розвитку закладів культури на 2021 рік. 
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Мета та завдання Програми 

Метою Програми є підтримка закладів культури, підвищення ефективності і 
модернізації їх діяльності, об'єднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування для поліпшення умов роботи культурно-просвітницьких закладів 
Музиківської територіальної громади . 

 
Основними завданнями Програми є : 

      - вдосконалення реалізації державної політики в сфері  культури, збереження та 
розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, 
поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в 
соціально-культурному житті; 
            - створення умов  для функціонування мережі закладів культури, надання якісних 
культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва; 
            - відродження української національної культури, мови, збереження культурних 
традицій населених пунктів громади; 



            - створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація 
кращих мистецьких надбань Музиківської громади, проведення різноманітних культурних 
проектів, свят, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація 
національних звичаїв і обрядів; 
   - естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді; 

 
Основні заходи програми розвитку закладів культури на 2021 рік. 

1.Поліпшувати матеріально-технічну базу сільських будинків культури та сільських 
бібліотек. 

2.Збереження робочих місць працівників культури Музиківської ОТГ. 
3.Забезпечувати збереження існуючої мережі закладів культури, не допускати 

закриття та перепрофілювання культурних об’єктів.. 
4.Забезпечити завчасну підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий 

період. 
5. Проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, виставок 

літератури до відзначення знаменних та пам’ятних дат історії та сучасності держави, краю; 
родинних свят; Всеукраїнських та обласних конкурсів. 

6.Вивчення досвіду діяльності закладів культури України та світу. 
7.Поліпшити умови для творчої діяльності працівників культури. 
8. Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені 

актами Президента України, Уряду. 
 

Очікувані результати виконання Програми 
Виконання місцевої Програми розвитку закладів культури на 2021 рік дозволить 

підняти імідж культурно-просвітницьких закладів, сприяти зростанню культури повсякдення, 
в перспективі - створенню нової моделі сучасної культури України. 

 
Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за 
рахунок коштів місцевого бюджету, а також джерел не заборонених законодавством. На 2021 
рік на будинки культури заплановано 808 615 грн., з них: нарахування на заробітну плату - 
777 055 грн., використання товарів і послуг - 31 560 грн; предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар - 12 460 грн, плата комунальних послуг та енергоносіїв - 11 000 грн; оплата послуг 
(крім комунальних) – 8 100 грн. У Східненському будинку культури планується обладнання 
санітарного вузла - 40 000 грн; проведення зовнішньої каналізації - 42 000 грн; підключення 
до водопроводу  - 18 000грн. 

На бібліотеки – 193 655 грн., з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату – 
155 538 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар -     5 417 грн., оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв - 25 500 грн., оплата водопостачання та водовідведення – 500грн. 

 
Управління та контроль за ходом виконання Програми 

Головним виконавцем і координатором Програми є відділ освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради. Контроль за її виконанням здійснює Музиківська сільська 
рада. Двічі на рік директори закладів культури подають на відділ освіти та гуманітарного 
розвитку звіт про проведену роботу. Відділ освіти та гуманітарного розвитку звітує на засіданні 
виконавчого комітету сільської ради щодо виконання програми, один раз на рік – на засіданні 
сесії сільської ради. Звіт про виконання програми публікується на сайті сільської ради. 

 


