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Шістнадцята сесія
Смолінської селищної ради
восьмого скликання
Маловисківського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
Від 24 травня 2019 року							             № 284
смт. Смоліне

Про внесення змін до рішення
Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року
№ 31 «Про затвердження комплексних програм
Смолінської селищної ради Маловисківського району
Кіровоградської області на 2018 – 2020 роки»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

В И Р І Ш И Л А :
	Внести зміни до програм Смолінської об’єднаної територіальної громади, а саме:
	Внести зміни до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки:
	Пункт 7 в розділу ІІІ Програми викласти в наступній редакції:

«7. Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання доручення  голови обласної державної адміністрації від 28.11.2011 року передбачити кошти   інвалідам  загального захворювання та з дитинства по зору І групи  з оплати за користування комунальними послугами по 400 грн. на квартал кожному інваліду, згідно додатку 6 – 8000 грн. (5 чол. х 400 грн. х 4 кв.)»; 
	Пункт 7 в додаток 2 Напрями реалізації та заходи програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» викласти в наступній редакції:

	Перелік заходів:

«Передбачити кошти інвалідам  загального захворювання та з дитинства по зору І групи  з оплати за користування комунальними послугами по 400 грн. на квартал кожному інваліду – 8000  грн,(5 чол * 400 грн * 4 кв) згідно  додатку 6.»
	Внести зміни до Програми розвитку культури Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:
	Добавити заходи до Додатку 2:

	Родинне свято до Дня Захисту дітей. Фестиваль змагань «Здорова сім’я – здорова нація»;

Фестиваль фарб HOLI – День молоді;
«KUPAVA-FEST» – фестиваль українських традицій;
Гастрономічний регіональний фестиваль «Свято урожаю»;
	Внести вищевказані заходи до Додатку 3;
	Викласти Програми у новій редакції (додатки додаються).
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.


                                                  Голова селищної ради				М.Мазура
Затверджено
рішенням Смолінської  
об’єднаної територіальної громади 
№ 31 від 22 грудня 2017 року
в редакції рішення
№ 284 від 24 травня 2019 року







ПРОГРАМА 
соціального захисту малозабезпечених верств населення 
Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки















І. Загальні положення
Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований Конституцією України.
Достатній рівень життя, що забезпечує свободу від бідності, є невід’ємним правом людини. Це право закріплене з 1948 року Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцією про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенцією про права дитини та іншими міжнародними документами. 
Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об’єкти соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут.
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно.
З метою відновлення соціальної справедливості необхідно підвищити соціальні стандарти та гарантії для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та створити умови для того, щоб кожна людина могла самостійно формувати стабільні, благополучні соціальні позиції для себе і своєї сім’ї.
Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.
Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності громадян.
Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих верств населення територіальної громади.

ІІ. Мета та основні завдання Програми
Соціальний захист населення на території Смолінської об’єднаної територіальної громади у 2018-2020 роках має забезпечити соціальні гарантії, встановлені Конституцією України, та ґрунтується на реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про дітей війни», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про  основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», «Про державні допомоги сім’ям з дітьми».
Виконання заходів Програми забезпечить вирішення однієї із найгостріших проблем соціально-економічного характеру – зниження рівня бідності, шляхом поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки малозабезпечених громадян, ветеранів Великої Вітчизняної війни, осіб, які втратили працездатність, сімей з дітьми, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Головними завданнями Програми буде:
- надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги та Дня ветерана;
- забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років 
- надання матеріальної допомоги громадянам району до Міжнародного дня осіб похилого віку та Міжнародного дня інвалідів; дітям- інвалідам;
- надання фінансової підтримки інвалідам по зору на оплату комунальних послуг;
- надання особам з обмеженими фізичними можливостями послуг з доступу до телефонного зв´язку, глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових засадах;
- адресна допомога найбільш вразливим верствам населення, в тому числі громадянам, які прибувають з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій.
-Надання фінансової підтримки інвалідам загального захворювання на гемодіаліз.

ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми 
	1. Передбачити в місцевому бюджеті на 2018-2020 роки видатки, для надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань малозабезпеченим громадянам громади, що зареєстровані на території Смолінської об’єднаної територіальної громади, згідно поданих заяв до виконавчого комітету Смолінської селищної ради, згідно додатку 8
2. Передбачити в селищному бюджеті на 2018-2020 роки видатки, для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на лікування, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, що зареєстровані на території Смолінської об’єднаної територіальної громади, згідно поданих заяв до виконавчого комітету Смолінської селищної ради (згідно Положення затвердженого рішенням Смолінської селищної ради від 15.01.2016 року № 44).
         3. Надати матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги – 6 000 грн. (3 особи), згідно додатку 4, ветеранам праці  до Міжнародного дня осіб похилого віку  – 16000 грн. (40 осіб по 400 гривень кожному).
        4. Надати матеріальну допомогу інвалідам різних категорій (крім інвалідів профзахворювань) до Міжнародного дня інвалідів – 16 000 грн. (40 особам по 400 гривень кожному);  дітям – інвалідам – 12800 грн. (32 особам по 400).
           5. За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше - 10800,00 грн.(3чол. х 300 грн. х 12 міс.), згідно додатку  5.
	6. Забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам  загального захворювання на гемодіаліз - 36000 грн,(2 ос * 1500 грн * 12 міс) згідно  додатку 8.
7. Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання доручення  голови обласної державної адміністрації від 28.11.2011 року передбачити кошти   інвалідам  загального захворювання та з дитинства по зору І групи  з оплати за користування комунальними послугами по 400 грн. на квартал кожному інваліду, згідно додатку 6 – 8000 грн. (5 чол. х 400 грн. х 4 кв.). 
8. На виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації  Конвенції про права інвалідів» передбачити кошти на оплату користування  послуг телефонного зв´язку, глобальної інформаційної системи суму  5400 грн. (3 чол. х 150 грн. х 12 міс.). згідно додатку 7.                                                                                                                 
9. Передбачити за рахунок коштів місцевого бюджету надання адресної допомоги на соціально-побутові потреби громадянам, які прибули у 2018-2020 роках з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій в розмірі 1000 грн. на сім’ю, на  суму 5 000 грн.
10. Надання щомісячої стипендії дітям на потреби в засобах та реабілітації в сумі 6,0 тис. грн. (2,0 тис.грн. + 1,5 тис.грн. + 2,5 тис.грн.) згідно додатку 10.

ІV. Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми 
Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  
V. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення району, а також громадян, які прибувають з  Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій.
___________________________

Додаток 1
до Програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення 
Смолінської об’єднаної територіальної громади
на 2018-2020 роки


ПАСПОРТ
Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 
Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

1
Програма затверджена:

Рішенням від 22 грудня 2017 року № 31, в редакції рішення від 21 грудня 2018 року № 223
2
Ініціатор розроблення Програми
Смолінська об’єднана територіальна громада
3
Розробник Програми
Апарат Смолінської об’єднаної територіальної громади
4
Співрозробники Програми
-
5
Відповідальний виконавець Програми 
Спеціаліст І категорії, із соціальної роботи
7
Учасники Програми
-
8
Терміни реалізації Програми
01.01.2018 - 31.12.2020 року
9
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації Програми, усього з місцевого бюджету, у тому числі:
	2018 рік
	2019 рік
	2020 рік

361 000,00


138 600,00
222 400,00
-
10
Основні джерела фінансування програми
Місцевий бюджет

Спеціаліст із соціальної роботи ____________________ Лапшинська О.І.






Додаток 2
до Програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення 
Смолінської об’єднаної територіальної громади
на 2018-2020 роки

Напрями реалізації та заходи програми 
соціального захисту малозабезпечених верств населення Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

№з/п
Назва напряму реалізації
(пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Термін виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування 
Орієнтовані обсяги фінансування на рік (вартість)грн.
Очікуваний результат
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань.
Передбачити в місцевому бюджеті кошти для надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань малозабезпеченим громадянам громади, що зареєстровані на території Смолінської об’єднаної територіальної громади, згідно поданих заяв до виконавчого комітету Смолінської селищної ради.
01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет – 20 000,00
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
2
Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування
Передбачити в місцевому бюджеті видатки для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на лікування, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, що зареєстровані на території Смолінської об’єднаної територіальної громади, згідно поданих заяв до виконавчого комітету Смолінської селищної ради
01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет – 70 000,00
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
3
Надання матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни з нагоди Дня Перемоги
Надати матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни до Дня Перемоги – 6 000 грн. (3 ос. * 2000 грн.), згідно додатку 4, ветеранам праці  до Міжнародного дня осіб похилого віку  – 16000 грн. (40 ос. * 400 грн)
01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
4
Надання фінансової підтримки інвалідам до Міжнародного дняінваліда
Надати матеріальну допомогу інвалідам різних категорій (крім інвалідів профзахворювань) до Міжнародного дня інвалідів – 16 000 грн. (40 ос. * 400 грн);  дітям – інвалідам – 12800 грн. (32 ос. * 400 грн).
01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
5
Надання стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше
Забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше -10800грн. (3 ос х 300 грн х 12 міс)

01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
6
Надання 
стипендії інвалідам  загального захворювання на гемодіаліз 
Забезпечити виплату щомісячної стипендії інвалідам  загального захворювання на гемодіаліз - 54000 грн,(3 ос * 1500 грн * 12 міс) 
01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень
Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
7
Надання фінансової підтримки інвалідам по зору на оплату комунальних послуг;
Передбачити кошти інвалідам  загального захворювання та з дитинства по зору І групи  з оплати за користування комунальними послугами по 400 грн. на квартал кожному інваліду – 8000  грн,(5 чол * 400 грн * 4 кв) згідно  додатку 6
01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
8
Надання особам з обмеженими фізичними можливостями компенсації за послуги з доступу до телефонного зв’язку, глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових засадах
Передбачити кошти на компенсацію за оплату користування  послуг телефонного зв´язку, глобальної інформаційної системи суму  5400 грн. (3 ос. * 150 грн. * 12 міс)
 
01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
9
Адресна допомога найбільш вразливим верствам населення, в тому числі громадянам, які прибувають з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
Передбачити надання адресної допомоги на соціально-побутові потреби громадянам, які прибули у 2019 році з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій – 5000 грн. (по 1000 грн. на сім’ю)


01.01.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.  

Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.
10
Надання щомісячної
Стипендії дітям на потреби в засобах та реабілітації 
Забезпечити виплату щомісячної стипендії дітям на потреби в засобах та реабілітації в сумі 6,0 тис.грн,( 2,0 тис.грн. + 1,5 тис.грн. + 2,5 тис.грн.) 
01.03.2019 – 31.12.2019 року
Головний бухгалтер, спеціаліст із соціальної роботи та виконавчий комітет
Місцевий бюджет
за рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень
Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності малозабезпечених категорій населення.

        									                                           Додаток  3
                                                                  				                                           до Програми соціального захисту 
                                                                                                                                                     малозабезпечених верств населення
                   Смолінської селищної ради у 2018-2020р. 


Ресурсне забезпечення цільової програми
соціального захисту  малозабезпечених верств населення  Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області у 2018-2020 роках
	 (назва програми) 	

2018 рік
2019 рік
2020 рік
Усього витрат на виконання програми
1
2
3
4
5
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
межах кошторисних призначень
-
-
межах кошторисних призначень
державний бюджет

-
-
-
-
обласний бюджет

-
-
-
-
районний бюджет


-

 міський, селищний та сільські бюджети
межах кошторисних призначень
-
-
межах кошторисних призначень
кошти не бюджетних джерел
-
-
-
-

Спеціаліст із соціальної роботи ____________________ Лапшинська О.І.

Додаток  9
до Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення
Смолінської селищної ради у 2018-2020р. 


ПОЛОЖЕННЯ
про  порядок надання   матеріальної допомоги
мешканцям Смолінської об’єднаної територіальної громади для вирішення соціально-побутових питань

1. Загальні положення

1.1. Положення про надання одноразової  матеріальної допомоги мешканцям Смолінської  об’єднаної територіальної громади (далі - Положення) визначає умови та порядок  вирішення питання щодо фінансової  підтримки мешканців громади, які потрапили в скрутні життєві обставини, учасникам антитерористичної операції  та членам їх сімей.

  До поняття складна життєва (непередбачувана) ситуація належить:
пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитку житлу, майну потерпілого або його здоров’ю;
аварійні ситуації житлово-комунальної системи, які нанесли великих матеріальних збитків, привели до зруйнування чи понівечення майна; 
дорожньо-транспортні пригоди;
обставини, які призвели чи можуть привести до створення загрози безпечної життєдіяльності заявника та інших громадян;
смерть одного з членів сім’ї;  
інші непередбачені надзвичайні обставини.


1.2. Матеріальна допомога мешканцям Смолінської  об’єднаної територіальної громади надається за рахунок коштів місцевого бюджету при наявності відповідного фінансового ресурсу та відповідних бюджетних призначень. 
1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги є заява громадянина про надання йому (членам його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку складною життєвою (непередбачуваною) ситуацією,  на ім’я голови виконавчого комітету Смолінської селищної ради.
1.4.До членів сім’ї заявника відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки                             (ст. 3 Сімейного кодексу України).
1.5.Розмір одноразової матеріальної допомоги залежить від рівня забезпеченості сім’ї та надзвичайних обставин, які склалися у заявника               (його сім’ї) і визначається виконавчим комітетом Смолінської селищної ради в межах 300 грн. до 2000 грн.
В окремих випадках рішенням виконавчого комітету грошова чи матеріальна допомога  може бути збільшена  до двох  мінімальних заробітних плат чи її еквівалент у матеріальному виразі.
1.6. Матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на рік. 
1.7. Матеріальна  допомога надається заявнику  на поховання  громадян , які не зареєстровані в Пенсійному фонді та не перебували на обліку в центрі зайнятості.
1.8. Матеріальна допомога надається   мешканцям, які зареєстровані на території Смолінської громади

2. Порядок  розгляду заяв  мешканців громади щодо надання  матеріальної допомоги
 2.1. Для отримання одноразової матеріальної допомоги мешканці Смолінської  об’єднаної громади  надають до виконавчого комітету Смолінської селищної  ради  заяву на ім’я селищного голови.
2.2. До заяви громадяни додають наступні документи:
	Заява

акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;
довідка про склад сім’ї;
довідка про доходи за останні 6 місяців на кожного члена сім’ї;
довідка з центру зайнятості (для непрацюючих працездатних громадян);
довідка про пожежу з МНС України (якщо потребує допомоги при пожежі) чи іншій надзвичайній ситуації (події);
довідка з відповідної служби (газова, РЕМ, комунальні та інші) вразі аварійних ситуацій житлово-комунальної системи;
ксерокопія паспорта (свідоцтва про народження дітей),  ідентифікаційного коду.
дані про особистий рахунок заявника в банку.
характеристика з місця роботи (в разі наявності такої)  або місця проживання.
 	
До заяви  про виділення  матеріальної допомоги  на поховання   надаються  наступні документи: 
	копія паспорту;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
копія свідоцтва про смерть;
довідка про виплату одноразової допомоги на поховання;
копія трудової книжки померлого ( у  разі відсутності трудової книжки
акт  обстеження матеріально – побутових   умов);
	довідка з Пенсійного фонду про відсутність призначеної пенсії;

довідка з центру зайнятості про не перебування особи на обліку;
	дані про особистий рахунок заявника в банку.


3. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги
 3.1.Заява про надання матеріальної допомоги приймається та реєструються    згідно затвердженої Інструкції з діловодства за зверненнями громадян відповідальною особою з реєстрації вхідної документації. 
 3.2. Після розгляду селищним  головою заява  з резолюцією передається  секретарю виконавчого комітету Смолінської селищної  ради.
3.3.Робота, пов’язана з підготовкою документів, проекту  рішення    покладається на секретаря виконавчого комітету Смолінської селищної ради. 
3.4. Рішення   щодо надання матеріальної допомоги приймається виконавчим комітетом Смолінської селищної  ради.
3.5. Матеріальна допомога  перераховується на особистий рахунок  заявника   в банку.  
 4. Заключні положення
4.1.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на  головного бухгалтера селищної ради.

 Примітки:
     В окремих випадках, згідно рішення виконавчого комітету, для підтвердження фактів, викладених в заяві, від заявника можуть бути затребувані додаткові документи.
    

Спеціаліст із соціальної роботи ____________________ Лапшинська О.І.




Затверджено
рішенням Смолінської  
об’єднаної територіальної громади 
№ 223 від 21 грудня 2018 року
в редакції рішення
№ 284 від 24 травня 2019 року











Програма розвитку культури 
Смолінської об’єднаної територіальної громади
 на 2019 рік




























І. Мета  Програми.
	Програма розвитку культури Смолінської об’єднаної територіальної громади
 на 2019 рік, (далі – Програма) розроблена з метою:
- Забезпечення реалізації  державної  політики у сфері культури Смолінської об`єднаної територіальної громади;
- 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.

ІІ. 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; 

ІІІ. 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.

ІV. Діяльність будинків культури Смолінської об’єднаної територіальної громади.
4.1. Організаційно – творча робота Смолінського селищного будинку культури згідно додатків № 1, № 2, № 3;
4.2. Організаційно – творча робота Березівського сільського будинку культури згідно додатків № 4, № 5, № 6;

V. Фінансування Програми
      Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації Розрахунку (додаток 3). Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, передбачені на реалізацію цих заходів відповідно плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на 2019 рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України. Відповідальні виконавці Програми директора будинків культури Смолінської об’єднаної територіальної громади.

Директор ______________ Шевченко М.В.


Додаток 1
до Програми розвитку культури
Смолінської об’єднаної територіальної громад
на 2019рік 

Участь в культурно-мистецьких заходах загальнодержавного  значення Смолінського селищного будинку культури:
Січень 
Різдвяні свята 
	Урочистості , присвячені Дню Соборності України;                                                     
 Лютий 
День Святого Валентина
Пам`ять Героїв Небесної Сотні
Березень
 	1. Святкування свята 8-го Березня.
 	2. Відзначення 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка
Квітень
	1. День Геолога
2.Заходи до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії та Міжнародного дня пам`яті  жертв радіаційних аварій і катастроф.
Травень
1.Мітинг та концерт присвячений Дню Перемоги.
Червень
1.Заходи, присвячені Дню скорботи і вшанування жертв війни в Україні.
2. День матері
3.Урочистості,  присвячені Конституції України.                                                                   
Серпень
1.Урочистості до Дня державного Прапора України.
2. Урочисті заходи з нагоди  Дня Незалежності України.
3. День шахтаря
Жовтень
Урочистості до Дня захисника України.
День українського Козацтва.
Покрова Пресвятої Богородиці.
Міжнародний день людей похилого віку.
Листопад
Заходи до Дня Гідності та Свободи
Заходи до Дня вшанування жертв голодомору та політичних репресій.                                
Грудень       
Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  
Міжнародний день  людей з обмеженими можливостями.
День місцевого самоврядування.
Новорічні вітання, Новий рік.


Директор Смолінського 
селищного будинку культури _________________ Шевченко М.В.




Додаток 2
до Програми розвитку культури
Смолінської об’єднаної територіальної громад
на 2019рік 

Організація та проведення  культурно-мистецькі заходи,
спрямованих на розвиток культури селища Смолінського селищного будинку культури:
 Січень
Різдвяне свято
Урочистості присвячені Дню Соборності України
відповідальні
директор СБК
культорганізатор
Лютий
Концертна програма до Дня Святого Валентина
відповідальні   
 директор СБК,
                                                                                                              культорганізатор
Березень
Святковий концерт до свята 8-го Березня.
відповідальні   
 директор СБК,
                                                                                                              культорганізатор
Квітень 
Концертна програма до Дня Геолога.
Розвага до Дня гумору.
Заходи до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії та Міжнародного дня пам`яті  жертв радіаційних аварій і катастроф.

відповідальні   
директор СБК,
культорганізатор
Травень
Концерт-привітання до Дня перемоги.
День відкритих дверей у Смолінському музеї до дня музеїв.
відповідальні   
директор СБК,
культорганізатор,
Бібліотека №1
клуб «Горизонт»
Червень
       	-    Родинне свято до Дня Захисту дітей. Фестиваль змагань «Здорова сім’я-здорова нація».
-    Привітання медичних працівників СМСЧ-17 з професійним святом.
-    Фестиваль фарб HOLI – День молоді.
відповідальні
   директор СБК,
культорганізатор
Липень
«KUPALA – FESТ» - фестиваль українських традицій
відповідальні
   директор СБК,
культорганізатор
клуб «Горизонт»
Серпень
Парад вишиванок.
Виставка робіт народних умільців.
Святковий концерт до Дня Незалежності України.
Концертна  програма до Дня шахтаря.
Вересень
Гастрономічний регіональний фестиваль «Свято урожая».
Концертна програма для привітання працівників дитячих дошкільних закладів з професійним святом.
Жовтень
Урочистості до Дня захисника України.
День українського Козацтва.
Покрова Пресвятої Богородиці.
Міжнародний день людей похилого віку.
Листопад
Заходи до Дня Гідності та Свободи
Заходи до Дня вшанування жертв голодомору та політичних репресій.                                                    
Грудень
Прийняти участь у святкуванні Міжнародного дня людей з обмеженим можливостями.
Урочисте привітання до Дня місцевого самоврядування.
Відкриття головної  новорічної ялинки.
Святкові Новорічні вітання.
  
На протязі року:
- участь у концертах, творчих заходах громади.
- проводити привітання з ювілейними датами. 
- приймати участь учасниками художньої самодіяльності БК у місцевих, районних, обласних і всеукраїнських оглядах-конкурсах, семінарах та виставках.
- постійно поповнювати гуртки художньої самодіяльності.
- сприяти виступам професійних колективів на території громади.


Директор Смолінського 
селищного будинку культури _________________ Шевченко М.В.








                                     






Додаток 3
до Програми розвитку культури
Смолінської ОТГ на 2019рік 

РОЗРАХУНОК
про проведення масових заходів Смолінського селищного будинку культури
на 2019 рік
№ п\п
Назва заходу
Дата
Вартість заходу (грн.)
Примітка
1
Різдвяні свята 
січень
1690,00

2
Урочистості присвячені Дню Соборності України 
січень
0,00

3
День Святого Валентина
лютий
654,00

4
Пам`ять Героїв Небесної Сотні
лютий
0,00

5
Святкування свята 8-го березня
березень
720,00

6
Відзначення 208 – ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка
березень
0,00

7
День Геолога
квітень
640,00

8
Заходи до 33 – ї річниці Чорнобильської трагедії та Міжнародного дня пам`яті жертв радіаційних аварій і катастроф
квітень
332,00

9
Мітинг та концерт присвячений Дню Перемоги
травень
2 684,00

10
День захисту дітей. Фестиваль спорту. «Здорова сім’я – здорова нація»
червень
3 280,00

11
Фестиваль фарб HOLI – День молоді	
червень
200,00

12
Урочистості, присвячені Конституції України
червень
1 000,00

13
Свято Івана купава «KUPALA – FESТ»
липень 
5 000,00

14
Урочистості до Дня державного Прапора України
серпень
1 000,00

15
Урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України
серпень
7 000,00

16
День Шахтаря
серпень
15 000,00

17
Гастрономічний «Свято урожая»
вересень
0,00

18
Урочисті заходи до Дня захисника України
жовтень 
2 000,00

19
День українського Козацтва
жовтень
1 000,00

20
Покрова Пресвятої Богородиці
жовтень
1 000,00

21
Міжнародний день людей похилого віку
жовтень
1 000,00

22
Заходи до дня Гідності та Свободи
листопад
500,00

23
Заходи до Дня вшанування жертв голодомору та політичних репресій
листопад
200,00

24
Захід до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями
грудень
3 000,00

25
Урочисте привітання  до Дня місцевого самоврядування
грудень
1 000,00

26
Відкриття головної новорічної ялинки
грудень 
7 000,00

27
Святкові Новорічні вітання. Новий рік
грудень 
7 000,00


Всього

62 900,00

                                            Директор Смолінського 
селищного будинку культури _________________ Шевченко М.В.



Додаток 4
до Програми розвитку культури
Смолінської об’єднаної територіальної громад
на 2019рік 

Участь в культурно-мистецьких заходах загальнодержавного  значення Березівського сільського будинку культури:

Січень
Урочистості, присвячені Дню Соборності України; 			
Березень
Святкування свята 8-го Березня.
Урочистості, присвячені Дню визволення с. Березівки від німецько-фашистських загарбників.
Квітень
Заходи до 33-ї річниці Чорнобильської трагедії та Міжнародного дня пам`яті  жертв радіаційних аварій і катастроф.
Травень
Концерт присвячений Дню Перемоги.
Червень
Заходи, присвячені Дню скорботи і вшанування жертв війни в Україні
Урочистості,  присвячені 22-й річниці Конституції України.
Серпень
Урочистості до Дня державного Прапора України.
Урочисті заходи з нагоди  Дня Незалежності України.
Жовтень
Урочистості до Дня захисника України.
Листопад
Заходи до Дня Гідності та Свободи
Заходи до Дня вшанування жертв голодомору та політичних репресій.
Грудень
Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.


Директор Березівського
сільського будинку культури _________________ Бутнару В.П







Додаток 5
до Програми розвитку культури
Смолінської об’єднаної територіальної громад
на 2019рік 

Організація та проведення  культурно-мистецьких заходів,  спрямованих на розвиток культури селища Березівського сільського будинку культури:

Лютий
Концертна програма до Дня Святого Валентина

Березень
Святковий концерт до свята 8-го Березня.

Квітень 
Розвага до Дня гумору.

Травень
Концерт-привітання до Дня перемоги та дня матері  .

Червень
День Захисту дітей. Ігрова програма 
Святковий концерт до Дня Конституції та до Дня молоді.

Липень
Театралізоване свято до Івана Купала.
Виставка робіт народних умільців.

Серпень
День вишиванок.
Виставка робіт народних умільців.
Святковий концерт до Дня Незалежності України.
Концертна  програма до Дня  Села.

Вересень
Концертна програма

Жовтень
Заходи до Дня людей похилого віку.
Святковий концерт до Дня захисника України.

Листопад
Концерт    до дня працівника  сільського господарства

Грудень
Святкова Новорічна вистава.
   
На протязі року:
- участь у концертах, творчих заходах громади;
- проводити привітання з ювілейними датами;
- приймати участь учасниками художньої самодіяльності БК у місцевих, районних, обласних і всеукраїнських оглядах-конкурсах, семінарах та виставках;
- постійно поповнювати гуртки художньої самодіяльності;
- сприяти виступам професійних колективів на території селища

Директор Березівського
сільського будинку культури _________________ Бутнару В.П












































Додаток 6
до Програми розвитку культури
Смолінської  ОТГ на 2019рік 

РОЗРАХУНОК
про проведення масових заходів Березівського сільського будинку культури
на 2019 рік
№
п/п
                  Назва заходу
   Дата
Вартість
Заходу (грн.)
Примітка
1
День Соборності   України   «Україна одна    на всіх як оберіг.»
22.01.2019
0,00

2
Концертна програма   до дня Святого  Валентина. «І  до мене приходить  година   прекрасна.»
лютий
0,00
Валентинки , призи
3
Концерт до міжнародного   жіночого дня «Я- жінка!,Я-весна!, Я-мати!»
Березень
388,00
Квіти, сувеніри
4
Визволення     с. Березівка   від Німецько -  фашиських   загарбників
Березень
132,00
квіти
5
1-квітня – день сміху .  «Щоб  усмішка   усіх   здружила.»
Квітень
0,00
Призи на конкурси
6
День Чорнобильської трагедії   година – спомин  «Чорнобильська   рана землі.»
26.04.2019
0,0
вінок
7
Святковий концерт до Дня   Перемоги та  Дня матері  «Свято ,що гуртує   покоління.»
травень
500,0
Солодкий  стіл для  учасників  свята та   вінок   до братської могили.
8
День   захисту дітей «Хай щастю дитини не буде кінця.»
червень
2 180,0
Призи, цукерки
9
Святковий концерт до дня Конституції  України  та дня  молоді: «Краса і   велич символів   Держави.»
червень
400,0
Оформлення  залу,призи
10
Івана    купала  ( народне  гуляння.)
06.07.2019р
1000,0
Призи,конфети
11
День   села     та День   Незалежності України   «Любіть Україну    і пісню її солов’їну.»
Серпень 
2500,0
посуд одноразовий, продукти для приготування кулішу та ухи. 
12
День    фізичної         культури(година розваг.)
вересень
300,0
Придбання   спорт   інвентаря   
13
День    Захисника  України,Українського     козацтва    та Покрова Пресвятої        Богородиці  :   «За Україну !  За її волю! За її честь !   за славу !  за народ!»
13.10.2019р
1000,0
Придбання  квітів  
14


День   працівника    Сільського господарства.
листопад
1000,0
Придбання короваю  та  цукерок  для заохочення юних учасників
15
 Новорічне свято   «   Дивосвіт  новорічних свят.»
грудень
2000,0
Призи на конкурси
Та подарунки    учасникам   
 
16
Інші     культурні та мистецькі заходи
Протягом  року
1000,0


Всього 
На  рік
12400,0


Директор Березівського
сільського будинку культури _________________ Бутнару В.П


