
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Вісімнадцята сесія 

Смолінської селищної ради 

сьомого скликання 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

РІШЕННЯ 

       Від 19 серпня 2017 року                   № 270 

смт. Смоліне 

 

Про внесення змін до рішення  

Смолінської селищної ради від  

23.12.2016 року № 151 «Про 

затвердження Програми 

розвитку культури селища 

Смоліне на 2017 рік» 

 

 

Заслухавши інформацію директора Смолінського селищного Будинку культури 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1.Внести зміни до рішення Смолінської селищної ради від 23.12.2016 року № 151 «Про 

затвердження Програми розвитку культури селища Смоліне на 2017 рік», а саме: 

       1.1.Внести зміни до розділу 3 програми за серпень місяць, додавши п.1 – 

«Фольклорний фестиваль «З чистих джерел»» с. Копанки. 

       1.2. Внести зміни до Додатку 1 «Програми розвитку культури селища Смоліне на 2017 

рік», додавши захід - «Фольклорний фестиваль «З чистих джерел»» с. Копанки. 

       1.3. «Програму розвитку культури селища Смоліне на 2017 рік» викласти в новій 

редакції 

        2.Копію даного рішення направити до бухгалтерії Смолінської селищної ради. 

 

 

                      Голова селищної ради                                          М.М.Мазура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням сесії  

Смолінської селищної ради 

№ 270 від 19.08.2017р. 

 

 

 

Програма розвитку культури селища Смоліне на 2017 рік 

Мета  Програми: 

-Забезпечення реалізації у селищі Смоліне державної  політики у сфері культури; 

-Створення умов для реалізації  культурно-дозвільних потреб населення,  розвиток 

самодіяльної творчості різних спрямувань. 

-Збереження та популяризація історико-культрної спадщини як національної культури; 

-Підтримка аматорських колективів та створення умов для їх подальшого розвитку; 

-Збереження  та поширення звичаїв та традицій; 

-Формування естетичного світосприйняття населення шляхом його залучення до участі у 

масових заходах, фестивалях, святах, конкурсах, флешмобах  та тематичних акціях; 

-Збереження та охорона культурної спадщини селища. 

 

Завдання Програми: 

- створити належні умови для збереження і розвитку української та інших національних 

культур;  

- створити умови для задоволення зростаючих духовних та культурно-дозвільних  потреб 

населення; 

- поліпшити якість патріотичного, естетичного виховання та мистецької освіти дітей і 

молоді з урахуванням індивідуальних здібностей та особистих потреб;  

- підвищити творчу активність громадян, виявляти творчо-обдарованих особистостей з 

числа громадян селища;  

- залучати більшу кількість художніх колективів до суспільно – культурного життя селища;  

 

Очікувані  результати 

Виконання програми дасть змогу: 

- Значно поліпшити стан культурного обслуговування селища; 

- Створити належні умови  для збереження і розвитку української культури та інших 

національних культур; 

- Зміцнити роль галузі культури в житті суспільства та підвищити рівень забезпечення 

культурних потреб населення; 

- Підвищити ефективність діяльності закладу; 

- Організувати  дозвілля населення: організація культурно-масових заходів до пам`ятних 

та святкових календарних дат, професійних свят, благодійних концертів, дискотек та 

інших розважальних заходів; 

-Участь аматорських колективів та сольних виконавців у районних, обласних та 

Всеукраїнських конкурсах. 

 

I. Організаційно – творча робота 

1.Участь в культурно-мистецьких заходах загальнодержавного та місцевого  

значення: 

 

Січень  

1.Провести участь у районному огляді «Різдвяні дзвіночки». 

Лютий 

1.Підготувати та провести урочистості з приводу  Дня виводу військ з Афганістану. 



2.Провести масове гуляння «Проводи зими». 

3.Взяти участь у звітному концерті. 

 Березень 

1. Святкування свята 8-го Березня. 

2.Урочистості, присвячені Дню визволення с. Березівки від німецько-фашистських 

загарбників. 

Квітень 

1.Заходи до 31-ї річниці Чорнобильської трагедії та Міжнародного дня пам`яті  жертв 

радіаційних аварій і катастроф. 

Травень 

1.Мітинг присвячений Дню Перемоги. 

Червень 

1.Урочистості , присвячені 21-й річниці Конституції України. 

Серпень 

1.Урочистості до Дня державного Прапора України. 

2. Урочисті заходи до Дня Незалежності України. 

Жовтень 

1.  Урочистості до Дня захисника України. 

Листопад 

1. Заходи до Дня вшанування жертв голодомору та політичних репресій. 

 

2.Організувати та провести  культурно-мистецькі заходи,  спрямовані на розвиток 

культури селища: 

 

Січень  

1.Провести участь у районному огляді «Різдвяні дзвіночки». 

Лютий 

1.Підготувати та провести урочистості з приводу  Дня виводу військ з Афганістану. 

2.Провести масове гуляння «Проводи зими». 

3.Взяти участь у звітному концерті. 

 

 Березень 

1. Святкування свята 8-го Березня. 

Квітень  

1.Концертна програма до Дня Геолога. 

Травень 

1.Концерт-привітання до Дня перемоги. 

2.День відкритих дверей у Смолінському музеї до дня музеїв. 

Червень 

1. Родинне свято до Дня Захисту дітей. Ігрова програма та концерт. 

2.Привітання медичних працівників СМСЧ-17 з професійним святом. 

3.Святковий концерт до Дня Конституції та до Дня молоді. 

Липень 

1.Театралізоване свято до Івана Купала. 

2.Виставка робіт народних умільців. 

Серпень 

1.Парад вишиванок та конкурс вишиванки. 

2.Виставка робіт народних умільців. 

3.Святковий концерт до Дня Незалежності України. 

Вересень 

1.Концертна програма для привітання працівників дитячих дошкільних закладів з 

професійним святом. 



Жовтень 

1. Разом з соціальним центром і бібліотекою №1 провести заходи до Дня людей похилого 

віку. 

2.Святковий концерт до Дня захисника України. 

Листопад 

Звітний концерт колективів Смолінського СБК. 

Грудень 

1.Прийняти участь у святкуванні Міжнародного дня інваліда. 

2.Урочисте привітання до Дня місцевого самоврядування. 

3. Відкриття селищної новорічної ялинки. 

4. Організувати та провести святкову виставу «Старий добрий Новий рік» . 

 

3.Участь аматорських колективів  та майстрів декоративно - 

   ужиткового мистецтва  у місцевих та районних культурно – мистецьких    

заходах:  
 

Квітень 

1.Районний огляд-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». 

2.Районний огляд-конкурс хореографічного мистецтва «Весняні ритми». 

Червень 

1.Районний конкурс обдарованої творчої молоді «Зелен клен». 

Серпень 

1. Фольклорний  фестиваль «З чистих джерел» с.Копанки. 

Вересень 

1.Районне свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» 

 

 На протязі року: 

-Участь у концертах, творчих заходах селища Смоліне. 

-проводити привітання з ювілейними датами.  

- приймати участь у місцевих, районних, обласних і всеукраїнських конкурсах, семінарах 

та виставках. 

 

ІІ. Робота з документацією 

 

1.Ведення журналів обліку роботи гуртків та клубних формувань закладу культури. 

                                                                          /протягом року/ 

                                                                        Керівники гуртків 

2.Складання поточної звітності. 

                                                                         /поквартально/ 

                                                                          Директор СБК 

3.Планування роботи селищного Будинку культури  на 2018 рік 

                                                                           /до 10 січня/ 

                                                                         Директор СБК 

4.Складання річної  звітності, підготовка  статистичного та  текстового звітів діяльності  

селищного Будинку культури   за 2017рік; 

                                                                         / до 10 січня/ 

                                                                          Директор СБК 

 

ІІІ. Фінансово-господарська діяльність: 

 

1.Здійснювати контроль  за використанням енергоносіїв. 

2.Здійснювати заходи щодо покращення матеріально - технічної   



   бази клубного закладу.                                                                                                                            

                                                                                  /протягом року/ 

                                                                               Директор СБК 

                                                                                

3.Здійснювати заходи  по охороні праці та пожежної безпеки, згідно   відповідних Законів 

України «Про охорону праці» та «Пожежну безпеку».                                                                                                                            

                                                                                   /протягом року/                                

                                                                              Директор СБК                                       
                                                                                                                   

  

 

Фінансування Програми 

      Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації 

розрахунку (додаток 1). Основним джерелом фінансування Програми є кошти селищного 

бюджету, передбачені на реалізацію цих заходів відповідно плану фінансового 

забезпечення виконання заходів Програми на 2017 рік та кошти інших джерел 

фінансування, які не заборонені чинним законодавством України. 

 

 

 

Контроль за виконанням Програми 

        Контроль за виконанням Програми покладається на комісію з питань освіти, 

культури, сім`ї ,  молоді і спорту, соціального захисту та охорони здоров`я. 

 

 

 

Директор СБК                                                                       І.Корчинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

      До програми розвитку 

 культури селища Смоліне на 2017 рік 

Затверджено  

рішенням сесії  

Смолінської селищної ради 

№ 270 від 19.08.2017р. 

 

        

 

 

РОЗРАХУНОК  

про проведення масових заходів Смолінського Будинку культури   

на 2017 рік 

№ 

п\п 

Назва заходу Дата Вартість 

заходу (грн.) 

Примітка 

1 Проводи зими лютий 3000,0   

2 Міжнародний жіночий 

день 8 Березня 

07.03.2017 11000,0  

3 Визволення с.Березівки 

від німецько – 

фашистських 

загарбників. 

14.03.2017 200,0  

4 Заходи присвячені до  

Чорнобильської трагедії 

26.04.2017 1500,0  

5 День Перемоги 09.05.2017 4000,0  

6 Свято сі`ї до Дня захисту 

дітей 

1.06.2017 5000,0  

7 День молоді та 

Конституції України 

28.06.2017 3000,0  

8 Івана Купала 06.07.2017 5000,0  

9 Фольклорний фестиваль 

«З чистих джерел»,  

с.Копанки 

23.08.2017 1000,0  

10 День Прапора та 

День Незалежності 

23.04.2017 

 

5000,0  

11 Районний огляд 

«Вересневі самоцвіти» 

Вересень 500,0  

12 День захисника України 14.10.2017 1500,0  

13 Звітний концерт 

Смолінського СБК 

Листопад 2000,0  

14 День вшанування пам»яті 

жертв голодоморів 

28.11.2017 1000,0  

15 День місцевого 

самоврядування 

07.12.2017 1000,0  

16 Новорічний концерт та 

новорічні вітання. 

Грудень 3000,0  

17 Ювілейні дати Протягом року 2000,0  

 Разом :  48700,0  

 

 

Директор СБК                І. Корчинська 


