
                                                                                                   Проект вноситься   

                                                                                                    селищним головою 

 

Схвалено рішенням виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області від_____________№____ 

 
_______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___  __________ 2022 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 

Про затвердження програми 

розвитку культури на території  

Олександрівської 

селищної ради   на 2023 рік 

 

На виконання статей 25,27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про культуру» 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 
 

1.Затвердити Програму розвитку культури на території Олександрівської 

селищної ради   на 2023 рік (додається). 

       2.Виконавчому комітету  Олександрівської селищної ради забезпечити 

реалізацію основних заходів програми розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради  на 2023 рік. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради: 

       з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності; 

       з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 

населення. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Олександрівської  

селищної ради 

від “___“ _______ 2022 року № ___ 

 

 

ПРОГРАМА 
розвитку культури на 

території Олександрівської селищної ради 
н а 2023 рік 

 

І. Загальні положення 
Програма розвитку культури на території Олександрівської селищної 

ради н а 2023 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до п.16 частини 

першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про культуру» (зі змінами).  

         

ІІ. Визначення проблем, 
на розв’язання яких спрямована Програма 

Прийняття даної Програми дає можливість виконати поставлені завдання 

відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку. 

Основні причини виникнення проблем у галузі культури, 

характеризуються такими чинниками: 

недостатньо висока якість змісту культурного продукту/послуг та 

задоволеність/користування ними широких верств громадян; 

значний ступінь зношеності основних фондів та недостатнє використання 

певних інноваційних досягнень;  

незбалансована культурно-соціальна активність мешканців громади;  

нерівний доступ громадян до культурних практик, низьке залучення до них 

осіб літнього віку;  

відсутність інфраструктури для проведення культурного дозвілля громадян 

літнього віку. 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем потребує 

розроблення, затвердження та виконання протягом 2023 року програми 

розвитку культури (далі - Програма). 
 

ІІІ. Мета Програми 
Метою Програми є вирішення основних проблем галузі культури і 

мистецтва; інтенсифікація культурного життя для формування гармонійно 

розвиненої особистості, досягнення високих рівнів розвитку професійного та 

аматорського мистецтва; забезпечення прав громадян на бібліотечне 

обслуговування; духовне та естетичне виховання дітей та молоді; підтримка та 

розвиток культурно-освітніх заходів. 

                                           



ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми галузі є 

здійснення заходів щодо: 

створення конкурентоспроможного культурно - мистецького середовища; 

створення атмосфери та умов щодо вільного творчого самовираження;  

забезпечення вільного доступу до культури для всіх соціальних груп;  

створення умов для розвитку інтеркультурного відкритого простору із  

вільним доступом до інформації;  

Протягом 2023 року для розв'язання проблем передбачається здійснити 

комплекс заходів, спрямованих на створення умов для: 

забезпечення на території селища доступності всіх видів культурних 

послуг і         культурної діяльності для кожного громадянина; 

заохочення громадян та колективів до створення нових тенденцій та  

творчих проектів у сфері культури; 

створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню 

осередків  традиційної народної творчості; 

організація роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів; 

збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих 

пам’яток і цінностей, музеїв тощо), як основи національної культури. 

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування 

заходів Програми за рахунок різних джерел фінансування передбачається у 

сумі 15538,8 тис.грн.(додаток 1) 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Програма реалізуватиметься за напрямами: 

розвиток початкової мистецької освіти; 

культурно-масові заходи; 

розвиток бібліотечної галузі; 

збереження культурної спадщини; 
розвиток музейної справи; 

розвиток туризму. 

Результативні показники, напрямки реалізації та заходи Програми 

наведено у додатках 2 та 3. 

Показники ефективності програми визначаються за результатами 

моніторингу її виконання. 

 

               VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
1. Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом 

селищної ради. Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень 

показників програми: 

1) звітність відділу культури та туризму про виконання Програми; 

2) щорічне обговорення стану та проблем реалізації Програми на 

засіданнях колегії відділу культури та туризму. 



2.Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради надає 

постійній комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту, молодіжної політики та соціальної захисту населення узагальнений звіт 

про стан виконання програми щороку до 15 січня наступного за звітним. 

                    ________________________________      



ПАСПОРТ 

програми розвитку культури на території 

Олександрівської селищної ради 

на 2023 рік 

 

1. Програма затверджена 

 

Рішення селищної  ради 

від ____ __________2022 року 

№_____ 

 

2. Розробник програми Відділ  культури та туризму 

Олександрівської селищної ради  

3. Співрозробники програми - 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ  культури та туризму 

Олександрівської селищної ради  

5. Учасники програми Відділ  культури та туризму 

Олександрівської селищної ради  
 

 6. 

 

6.1. 

Терміни реалізації програми 2023рік 

Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

- 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Селищний бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

України  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього, 

у тому числі: 

15538,8 тис.грн 

 кошти селищного бюджету 15405,4тис. грн. 

кошти небюджетних джерел 133,4тис. грн. 

Основні джерела 

фінансування програми 

Селищний бюджет, 

інші джерела не заборонені чинним 

законодавством України  

 



                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            Додаток 1 

                                                                                               до програми  розвитку  культури на                 
                                                                             території Олександрівської селищної  

                                                                                                            ради на 2023 рік,затвердженої рішенням 

                                                                                          Олександрівської  селищної ради 

                                                                                   “___” ____________ 2022 р. 

                                                             № _________ 

 

Ресурсне забезпечення 

програми розвитку культури  

на території Олександрівської селищної ради 

на 2023 рік 
 

Обсяг коштів,  

який пропонується залучити на 

виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

(тис. грн.) 

Кошти місцевого бюджету 15405,4 

Кошти інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством 
133,4 

Обсяг ресурсів, всього 15538,8 

 

Примітка: Конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватись під час затвердження або уточнення 

бюджетів на відповідний бюджетний період. 

 

 

 

                                                                               

_____________________________________________ 



 

                                                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                                                                                               до програми  розвитку  культури на території  

                                                                                                                                                                 Олександрівської селищної ради на 2022 рік 

                                                                                                                                                             затвердженої рішенням Олександрівської  

                                                                                                                                                                    селищної ради “_____” ____________ 2022 р. 

                                                                                                                 № _________ 

 

                                                                         РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ  

програми розвитку культури на території Олександрівської селищної ради 

на 2023 рік 

 
№ 

з/п 

Найменування 

завдання 
Найменування показників виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показників 
1 2 3 4 5 

1. Забезпечення належного керівництва і 

управління закладами культури 

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од 369 

2. 

 

Забезпечення доступності для 

громадян документів та 

інформації,створення умов для 

повного задоволення духовних потреб 

громадян,сприяння професійному та 

освітньому розвитку громадян, 

комплектування та зберігання 

бібліотечних фондів,їх облік 

Число читачів   Тис.чол 11,78 

Бібліотечний фонд Тис.прим/

тис.грн 

159,3/ 

1738,7 

3. Забезпечення збереження 

популяризації духовного надбання 

нації (розвиток інфраструктури 

музеїв), забезпечення виставковою 

діяльністю 

Кількість експонатів Тис.од 13,107 

Кількість екскурсій од 41 

Кількість відвідувачів осіб 7500 

4 
Забезпечення організації культурного 

дозвілля населення і зміцнення 

культурних традицій 

Кількість заходів, які забезпечують культурне дозвілля 

населення 

од 787 

Кількість відвідувачів осіб 51822 



 2

№ 

з/п 

Найменування 

завдання 
Найменування показників виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показників 
1 2 3 4 5 

5 Підтримка та розвиток культурно-

освітніх заходів, складання і надання 

кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ 

згідно із затвердженими 

Кількість заходів од 300 

6 
Забезпечення надання початкової 

музичної освіти 

Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо) од 4 

Кількість класів од 7 

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах 

естетичного виховання 

осіб 124 

 



                                                                                                                                                                                                                              Додаток 3 

                                                                                                                                                                               до програми  розвитку  культури на території  

                                                                                                                                                                     Олександрівської селищної ради на 2023 рік 

                                                                                                                                                               затвердженої рішенням Олександрівської  

                                                                                                                                                                                     селищної ради “_____” ____________ 2022 р. 

                                                                                                                  № _________ 

 

Напрямки реалізації та заходи  програми 

розвитку культури на території Олександрівської селищної ради 

на 2023 рік 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан-

ня заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн.: 

 

Очікуваний результат 

Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І Забезпечення 

прав громадян на 

бібліотечне 

обслуговування 

Забезпечення діяльності 

 КЗ «Центральна 

бібліотека» 

Олександрівської селищної 

ради  Кропивницького 

району Кіровоградської 

області 

 

2023 Відділ культури 

та туризму 

Олександрівсь-

кої селищної 

ради  

Кропивницько-

го району 

Кіровоградської 

області 

Селищний 

бюджет 

3 675,5 -Підвищення культурного та 

освітнього рівня населення; 

покращення умов для розвитку 

читацької активності в 

Олександрівській 

територіальній громаді  

Інші 

джерела 

1,8 

ВСЬОГО 3 677,3 

ІІ Вивчення, 

збереження і 

використання 

матеріальної та 

духовної культури, 

залучення 

громадян до 

надбань 

національної і 

світової історико-

культурної 

спадщини 

Забезпечення діяльності 

 КУ «Олександрівський 

краєзнавчий музей»  

Олександрівської селищної 

ради  Кропивницького 

району Кіровоградської 

області 

 

 

2023 Відділ культури 

та туризму 

Олександрівсь-

кої селищної 

ради  

Кропивницько-

го району 

Кіровоградської 

області 

Селищний 

бюджет 

699,6 Поширення  найновішої 

наукової інформації 

(досліджень); збільшення 

кількості відвідувачів; 

збільшення туристичної 

привабливості населених 

пунктів, що входять до складу 

територіальної громади 

Інші 

джерела 

1,5 

ВСЬОГО 701,1 



 2

№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан-

ня заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн.: 

 

Очікуваний результат 

Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІІ Надання послуг з 

організації 

культурного 

дозвілля 

населення 

Забезпечення діяльності 

 КЗ «Центр культури та 

дозвілля»  

Олександрівської селищної 

ради  Кропивницького 

району Кіровоградської 

області 

 

2023 Відділ культури 

та туризму 

Олександрівсь-

кої селищної 

ради  

Кропивницько-

го району 

Кіровоградської 

області 

Селищний 

бюджет 

7 036,2 Культурний та духовний 

розвиток різновікових верств 

населення; комфортні умови 

для забезпечення якісної 

дозвіллєвої та творчої 

діяльності клубних формувань 

Інші 

джерела 

50,0 

ВСЬОГО 7 086,2 

ІУ Підтримка та 

розвиток 

культурно-

освітніх заходів 

Забезпечення 

фінансування закладів 

культури ( централізована 

бухгалтерія відділу 

культури та туризму  

Олександрівської селищної 

ради  Кропивницького 

району Кіровоградської 

області) 

2023 Відділ культури 

та туризму 

Олександрівсь-

кої селищної 

ради  

Кропивницько-

го району 

Кіровоградської 

області 

 

Селищний 

бюджет 

 

 

 

 

589,0 Фінансування закладів, 

відповідно до бюджетних 

призначень для належного 

функціонування закладів 

культури 

ВСЬОГО 589,0 

У Духовне та 

естетичне 

виховання дітей 

та молоді 

Забезпечення діяльності 

 КЗ «Олександрівська 

дитяча музична школа»  

Олександрівської селищної 

ради  Кропивницького 

району Кіровоградської 

області 

 

2022 Відділ культури 

та туризму 

Олександрівсь-

кої селищної 

ради  

Кропивницько-

го району 

Кіровоградської 

області 

Селищний 

бюджет 

 

 

2 622,9 Створення сприятливих умов 

для творчої самореалізації та 

розвитку здобувачів мистецької 

освіти;  збереження 

контингенту учнів Інші 

джерела 

80,1 

ВСЬОГО 2 703,0 

УІ Забезпечення 

належного 

керівництва і 

Забезпечення діяльності 

 апарату відділу культури 

та туризму  

2022 Відділ культури 

та туризму 

Олександрівсь-

Селищний 

бюджет 

 

782,2 Проведення єдиної цілісної 

культурної політики в громаді, 

створення та просування 
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№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан-

ня заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн.: 

 

Очікуваний результат 

Усього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

управління 

закладами 

культури  

Олександрівської селищної 

ради  Кропивницького 

району Кіровоградської 

області 
 

кої селищної 

ради  

Кропивницько-

го району 

Кіровоградської 

області 

 якісного культурно - 

мистецького продукту 
ВСЬОГО 782,2 

    РАЗОМ за 

програмою 

Селищний 

бюджет 
15 405,4  

Інші 

джерела 
133,4 

ВСЬОГО 15 538,8 

 

 

 

________________________________________ 


