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Запорізького району Запорізької 

області 

3. 

 

Відповідальний виконавець 

програми 
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                                          ІІ. Загальні положення. 

     Програма  розвитку культури, спорту, мистецтва та охорони культурної 

спадщини в Кушугумської  селищної ради на 2021-2022 роки базується на 

Конституції України,  Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетному кодексі України,  Законах України «Про культуру», 

«Про бібліотеки  і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про фізичну культуру 

і спорт», передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері 

культури, спорту, мистецтва та охорони культурної спадщини в Кушугумській 

селищній раді, збереження та подальший розвиток культурного та 

спортивного потенціалу  в  територіальній 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 проблем, відродження 

народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, 

організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та 

культурного обслуговування населення, створення умов для гармонійного 

розвитку особистості, фізичної підготовки, зміцнення здоров’я засобами 

фізичної культури і спорту, організація і участь у спортивних змаганнях 

різного рівня. 

   Культурне та спортивне обслуговування населення громади здійснюють 

Центр (відділ) інформації та читання,  Центр культури ,спорту та дозвілля. 

    Дана мережа культосвітніх закладів є оптимальною і при умові 

повноцінного функціонування спроможна забезпечити  потреби населення 

громади у культурному та спортивному обслуговуванні. 

    Було зроблено низку важливих кроків у справі формування системи 

організації культурного та спортивного життя населення громади. Однак брак 

коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури та 

спорту гальмує процес підтримки народної творчості не дозволяє  повною 

мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури та спорту  ТГ. 

     Усе це зумовлює необхідність прийняття Кушугумською селищною радою 

Запорізького району Запорізької області програми Розвитку культури, спорту, 

мистецтва та охорони культурної спадщини в Кушугумської  селищної ради 

на 2021-2022 роки ( далі - Програма). 

ІІІ.  Мета і основні завдання Програми  

        Метою Програми є збереження і розвиток культурного та спортивного  

надбання, як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-

патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті 



престижу української держави, піднесення самобутньої культури району, 

висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової інформації та на 

веб-сайтах, розвиток фізичної культури і спорту , створення умов для 

гармонійного розвитку особистості, фізичної підготовки. 

         Програма визначає стратегію розвитку галузі культури, спорту та 

мистецтва, пріоритетні завдання збереження культурної спадщини в 

Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області. Вона 

передбачає підвищення ефективності діяльності закладів культури, спорту і 

мистецтва, оптимізацію, модернізацію, комп’ютеризацію та охоплення 

Інтернетом мережі закладів, оновлення книжкового фонду, розроблення та 

впровадження механізмів їх інноваційної діяльності, забезпечення реалізації 

прав громадян на доступ до інформації, охорону культурної спадщини, 

здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних 

надбань, залучення до фізичної підготовки, участь у спортивних змаганнях 

різного рівня. 

Основні завдання Програми: 

1) створення умов для функціонування базової мережі закладів культури 

місцевого рівня, надання якісних культурних та спортивних послуг для всіх 

верств населення, особливо дітей та юнацтва; 

2) державна підтримка професійного та аматорського мистецтва; 

3) збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток 

народних художніх ремесел, розвиток спорту; 

4) зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень 

закладів культури, спорту і мистецтва, бібліотек; 

5) забезпечення охорони, збереження і використання культурної та 

археологічної спадщини; 

 

ІV. Фінансове забезпечення  

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених на її виконання органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, та за рахунок інших джерел. 

       За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою 

заходів необхідно  250 тис. грн. , з них……… тис. грн. – з інших джерел. 

V. Очікувані результати  



        Виконання Програми сприятиме значному  розвитку культурної сфери та 

спортивного простору  в громаді, розширенню інформаційних ресурсів галузі, 

підвищенню якості культурно-мистецьких послуг, відродженню традиційної 

народної культури, національно-патріотичному вихованню, збереженню 

культурної та археологічної спадщини, популяризації читання, розвитку 

спорту. 

VI. Координація та контроль за виконанням Програми 

        Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює 

Кушугумська селищна рада. 

        Виконком  Кушугумської селищної ради, керівники установ культури 

щороку до 01 грудня готують інформацію про хід виконання заходів 

Програми. 

 Заходи Програми розвитку культури,  спорту , мистецтва та охорони 

культурної спадщини в Кушугумській  територіальній громаді   на 2021-2022 

роки  

№ 

з\п 

Найменування заходу Відповідальні 

виконавці 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Прогноз

ований 

обсяг 

фінансу

вання, 

тис. 

гривень 

1. 2. 3. 4. 5. 

І. Будівництво, реконструкція, ремонти установ культури і мистецтва. 

Зміцнення матеріально-технічної бази, заходи із енергозбереження 

1. Забезпечення 

повноцінного 

функціонування наявної 

мережі закладів культури 

і мистецтва громади, 

підтримання належного 

технічного стану 

приміщень, проведення 

заходів із 

енергозбереження 

 

Кушугумська 

селищна рада 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

ІІ.  Державна підтримка розвитку професійного та аматорського мистецтва 



2. Організація та 

проведення в закладах 

концертів професійних 

національних та 

народних колективів та 

окремих виконавців 

 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

Позабюджетні 

кошти 

  

3. Підготовка та 

проведення 

культурних  та 

спортивних заходів під 

відкритим небом та в 

приміщеннях в селищах 

громади 

Кушугумська 

селищна рада 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

Позабюджетні 

кошти  

  

4. Підготовка та 

проведення  спортивних 

заходів  в  селищах 

громади 

Кушугумська 

селищна рада 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

Позабюджетні 

кошти 

3тис. 

5. Цикл заходів до 

Міжнародного жіночого 

дня : 

Святковий вогник : «Я 

жінка,а значить я 

чарівна» 

Поздоровлення жінок.  

Кушугумська 

селищна рада 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

22тис. 

6. Цикл заходів до Дня 

Перемоги: 

 

мітинг-реквієм «Хто 

живе – повинен 

пам'ятати»  

святковий концерт 

«Перемога 

на всіх одна» 

Кушугумська 

селищна рада 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

  

 

 

7. Заходи до Дня захисту 

дітей: «Подорож у 

дитинство» - 

ігри,конкурси,естафети. 

Кушугумська 

селищна рада 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

Позабюджетні 

кошти 

 



8. Цикл заходів до Дня 

Конституції  України:  

спортивний флешмоб 

«Здорова молодь- 

здорова нація» 

святковий концерт 

«Україна – найкраща 

країна» 

Кушугумська 

селищна рада 

 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

  

 

 

9. Цикл заходів до Дня 

Незалежності України: 

виставка декоративно-

прикладного мистецтва 

«Вічна і свята- ти наша 

мати Україна»; 

святкова програма 

««Ніким не скорена та 

горда Україна»» 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

Позабюджетні 

кошти 

 

10. Цикл заходів до Дня 

працівників освіти : 

Урочистий концерт-

«Серце віддаю дітям!» 

 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

 

5тис. 

11. Цикл заходів до 

святкування дня громади 

Кушугумської    

селищищної ради 

-ярмарка  

-святковий концерт 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

 

150тис. 

12 Участь в виїзних 

спортивних змаганнях та 

тренувальних зборів 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

 

70 тис. 



 ІІІ. Організація дозвілля населення і розвиток аматорського мистецтва. 

Дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури, її 

самобутності у контексті європейських цінностей 

13. Проведення творчих 

звітів та обмінних 

концертів художніх 

колективів та виконавців 

аматорського мистецтва 

громади  

 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

  

  

 

  З метою вивчення, збереження та популяризації нематеріальної 

культурної спадщини, народних художніх промислів: 

14. Організація та 

проведення фольклорно-

етнографічних 

експедицій 

 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Позабюджетні 

кошти 

  

15. Організація та 

проведення пленерів, 

виставок образотворчого 

та декоративно-

прикладного мистецтва 

 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

 

Позабюджетні 

кошти 

  

16. Забезпечення 

збереження та сприяння 

розвитку базової мережі 

закладів культури у 

місцевості, визначених 

на підставі мінімальних 

соціальних нормативів 

забезпечення населення 

клубними закладами і 

бібліотечними 

установами та 

включених до 

відповідних державних 

реєстрів 

Кушугумська 

селищна рада 

 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

 

17. З метою обміну досвідом 

та популяризації 

творчості забезпечити 

виступи аматорських 

колективів селищної 

ради в населених 

Кушугумська 

селищна рада 

 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  



пунктах Запорізької  

області та України 

18 . Сприяння придбанню 

інструментарію, 

сценічних костюмів для 

аматорських колективів 

та окремих виконавців 

селищної ради 

Кушугумська 

селищна рада 

 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

19. Забезпечення 

проведення культурно-

просвітницьких та 

літературно-мистецьких 

заходів із відзначення 

державних свят, 

важливих політичних 

подій, ювілейних дат, 

професійних свят 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

20. Планомірне поповнення 

книжкових фондів 

бібліотек, насамперед 

українською мовою, із 

залученням коштів 

різних джерел 

фінансування: 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

Позабюджетні 

кошти 

 

  

21. Забезпечення 

передплати періодичних 

видань українською 

мовою для бібліотек 

селищної  ради 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської ТГ 

 

 

ІV . Охорона культурної та археологічної спадщини 

22. Паспортизація пам’яток 

археології, історії, 

монументального 

мистецтва. 

КЗ «Центр 

культури,спорту та 

дозвілля» 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

 

  

  

 

23. Проведення ремонтно-

реставраційних робіт на 

аварійних пам’ятках. 

Кушугумська 

селищна рада 

Бюджет 

Кушугумської 

ТГ 

Позабюджетні 

кошти 

 

 

    



 

Секретар ради                                         В.С.Кривенко 


