
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 23 вересня 2019 року                    № 174 

смт. Смоліне 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від 21.12.2018 року 

№ 223 «Про затвердження нових та внесення змін 

до існуючих місцевих програм 

Смолінської об’єднаної територіальної громади 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., 

комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради в нести зміни до Програми розвитку 

культури Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (зі змінами): 

1.1. Добавити заходи до Додатку 2 «Організація та проведення  культурно-мистецькі 

заходи,спрямованих на розвиток культури селища Смолінського селищного будинку 

культури: 

- Звітний концерт духового оркестру; 

1.2. Добавити заходи до Додатку 4 «Участь в культурно-мистецьких заходах 

загальнодержавного  значення Березівського сільського будинку культури»: 

- Участь у районному конкурсі «Вересневі самоцвіти» 

1.3. Внести вищевказані заходи до Додатку 3,6; 

2. Викласти Програу у новій редакції (додатки додаються). 

3. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням Смолінської   

об’єднаної територіальної громади  

№ 223 від 21 грудня 2018 року 

в редакції рішення постійної комісії 

№ 174 від 23 вересня 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  

1. Різдвяні свята  

2. Урочистості , присвячені Дню Соборності України;                                                      

 Лютий  

1. День Святого Валентина 

2. 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 

1. Урочистості до Дня захисника України. 

2. День українського Козацтва. 

3. Покрова Пресвятої Богородиці. 

4. Міжнародний день людей похилого віку. 

Листопад 

1. Заходи до Дня Гідності та Свободи 

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

Грудень        
1. Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС.   

2. Міжнародний день  людей з обмеженими можливостями. 

3. День місцевого самоврядування. 

4. 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. 

- Звітний концерт духового оркестру. 

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. 

Участь у районному конкурсі «Вересневі самоцвіти» 

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 1 780,0 Призи, цукерки 

9 Святковий концерт до дня 

Конституції  України  та дня  

молоді: «Краса і   велич символів   

Держави.» 

червень 0,0 Оформлення  залу,призи 

10 Івана    купала  ( народне  гуляння.) 06.07.2019р 0,0 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 Участь у районному конкурсі 

«Вересневі самоцвіти» 
Серпень 1800,0 Оренда автотранспорту 

13 День    фізичної         

культури(година розваг.) 

вересень 300,0 Придбання   спорт   

інвентаря    

14 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   

15 

 

 

День   працівника    Сільського 

господарства. 

листопад 1000,0 Придбання короваю  та  

цукерок  для заохочення 

юних учасників 

16  Новорічне свято   «   Дивосвіт  

новорічних свят.» 

грудень 2000,0 Призи на конкурси 

Та подарунки    учасникам    

  

17 

Інші     культурні та мистецькі 

заходи 

Протягом  

року 

1000,0  

 Всього  На  рік 12400,0  

 

Директор Березівського 

сільського будинку культури _________________ Бутнару В.П 

 


