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І. Мета  Програми. 

 Програма розвитку культури Смолінської селищної територіальної громади на 2021 

рік, (далі – Програма) розроблена з метою: 

- Забезпечення реалізації  державної  політики у сфері культури Смолінської селищної 

територіальної громади; 

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

самодіяльної творчості різних спрямувань. 

- Збереження та популяризація історико-культурної 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. 

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 та бібліотечних закладів    відділу    освіти , культури, 

молоді   та спорту Смолінської селищної ради. 

4.1. Організаційно – творча робота Березівського сільського будинку культури Додаток 1. 

4.2. Організаційно – творча робота Березівської сільської бібліотеки Додаток 2. 

4.3. Організаційно – творча робота Гаївського сільського будинку культури  Додаток 3. 

4.4. Організаційно – творча робота Копанського сільського клубу Додаток 4. 

4.5. Організаційно – творча робота Копансьої сільської бібліотеки Додаток 5. 

4.6. Організаційно – творча робота Новогригорівського сільського будинку культури 

Додаток 6. 

4.7. Організаційно – творча робота Нововознесенського сільського клубу Додаток 7. 

4.8. Організаційно – творча робота Новопавлівського сільського клубу Додаток 8. 

4.9. Організаційно – творча робота Новопетрівського сільського клубу Додаток 9  



4.10. Організаційно – творча робота Нововознесенська сільська бібліотека Додаток 10.  

4.11. Організаційно – творча робота Новогригорівська сільська бібліотека Додаток 11. 

4.12. Організаційно – творча робота Новопавлівська сільська бібліотека Додаток 12. 

4.13. Організаційно – творча робота Смолінської селищної бібліотеки №1 бібліотека Додаток 

13. 

4.14. Організаційно – творча робота Смолінської селищної бібліотеки №2 бібліотека Додаток 

14. 

4.15. Організаційно – творча робота Смолінського селищного будинку культури  Додаток 15. 

4.16. Організаційно – творча робота Хмелівського сільського будинку культури  Додаток 16. 

4.17. Організаційно – творча робота Хмеліської сільської бібліотеки Додаток 17. 

4.18. Організаційно – творча робота Якимівського сільського будинку культури  Додаток 18. 

4.19. Організаційно – творча робота Якимівської сільської бібліотеки  Додаток 19. 

 

V. Фінансування Програми 

      Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації 

Розрахунків. Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, 

передбачені на реалізацію цих заходів відповідно плану фінансового забезпечення виконання 

заходів Програми на 2021 рік та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені 

чинним законодавством України. Відповідальні виконавці Програми директора будинків 

культури  відділу  освіти,культури, молоді  та  спорту Смолінської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади  на 2021рік  

 

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів Березівського сільського будинку культури 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 День соборності України «Соборність 

України – основа державності» 

січень ----- святковий 

концерт 

2 Концертна програма до Дня святого 

Валентина «Де є любов, там є життя»  

лютий 400,00 валентинки, 

призи 

3 Концерт до Міжнародного жіночого дня 

«Жінка щаслива в коханні і у дитячій 

любові» 

березень 600,00 квіти, сувеніри 

4 Визволення с.Березівка від німецько-

фашиських загарбників «Заклик до 

живих» 

березень 200,00 квіти 

5 1 квітня – День сміху «Від гніву старієш, 

від сміху молодієш» 

квітень 350,00 призи на 

конкурси 

6 День пам’яті Чорнобильської трагедії, 

година спомин «Чорнобиль – два кольори 

часу» 

квітень 300,00 вінок 

7 Святковий концерт до Дня Перемоги та 

Дня матері «Свято, що гуртує покоління» 

травень 500,00 солодкий стіл 

для учасників 

свята та вінок 

до братської 

могили 

8 День захисту дітей «Хай щастю дитини не 

буде кінця» 

червень 800,00 призи, цукерки 

9 Святковий концерт до Дня Конституції 

України та дня молоді «День дружби і 

єднання слов’ян» 

червень ----- оформлення 

залу, призи 

10 Івана Купала (народне гуляння) липень 3000,00 призи, цукерки 

11 День села 

День Незалежності України «Хай світанки 

твої Україно, сонце сяйвом мережить 

своїм» 

серпень 3200,00 посуд 

одноразовий, 

продукти для 

приготування 

кулішу та ухи 

12 День фізичної культури  (година розваг) вересень 300,00 придбання 

спорт-інвентаря 

13 День захисника України, 

День Українського козацтва 

Покрова Пресвятої Богородиці «Гей ви, 

преславні козаченьки» 

жовтень 1000,00 придбання 

квітів 

14 День працівника сільського господарства листопад 1000,00 придбання 

короваю та 

цукерок для 

заохочення 

юних учасників 

15 Новорічне свято «Новорічні забави» грудень 2400,00 призи на 

конкурси та 

подарунки 

учасникам 

16 Інші культурні та мистецькі заходи Протягом 

року 

3000,00 придбання 

матеріалів для 



оформлення 

заходів 

 Всього   17050,00  

 

 

Директор Березівського сільського будинку культури  _________________ Бутнару В.П 

 

 

Додаток 2 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади  на 2021рік  

 

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів Березівською сільською бібліотекою 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Калейдоскоп різдвяних свят «Щедрівка і 

колядка в наш дім заглядає» 

січень 300,00 придбання 

призів та 

цукерок 

2 День Соборності «Сила нації в її єдності»  січень 250,00 придбання 

наглядної 

агітації 

(плакати, 

листівки) 

3 Бібліорепортаж «А біль Афганістану 

навіки в душі чомусь не змовкла» 

лютий 200,00 квіти, листівки 

4 Літературний вернісаж «Тарас Шевченко 

живе і промовляє» 

березень 100,00 роздрукування 

додаткових 

матеріалів 

5 Всеукраїнський тиждень дитячого 

читання «Дружба з книгою це свято» 

березень 350,00 призи та 

цукерки 

6 День вишиванки травень 300,00 призи 

7 День захисту дітей «Сонце дитинства», 

конкурс малюнків 

червень 400,00 призи 

8 Історичний вернісаж «Державність 

вимріяна поколінням» 

серпень 200,00 придбання 

плакатів, 

наглядної 

агітації 

9 День фізичної культури  і спорту «Ми всі 

дружна спортивна сім’я» 

вересень 600,00 придбання 

призів та 

спортивного 

інвентарю 

10 Історія відео подорож «Майдан. Еволюція 

духу» 

листопад 100,00 придбання 

плакатів, 

наглядної 

агітації 

11 Година скорботи «Бавилась смерть в 

математику» (день пам’яті голодоморів та 

політичних депресій) 

листопад 100,00 роздрукування 

додаткового 

матеріалу 

12 День прав людини «Я і мої права» грудень 250,00 виготовлення 

пам’яток 

13 Урок народознавства «До нас завітав 

Святий Миколай» 

грудень 300,00 придбання 

призів та 

цукерок 

 Всього   3450,00  

 



Бібліотекар Березівської сільської бібліотеки                                ___________ Чередник О.А. 

 

Додаток 3 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади     на 2021рік  

 

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів Гаївського сільського будинку культури 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 День соборності України січень ----- Святковий 

концерт 
2 Концертна програма до Дня святого 

Валентина  

лютий ----- Святковий 

концерт 
3 Святковий концерт до Дня 8 Березня березень 300,00 Придбання 

квітів 

4 Концертна програма до Дня Гумору квітень 500,00 Придбання 

призів 

5 Мітинг та святковий концерт до Дня 

Перемоги 

травень 200,00 

300,00 

Придбання 

подарунків, 

квітів 

6 День захисту дітей, малюнок на асфальті червень 500,00 Придбання 

солодощів 

7 «Ой на Івана, та й на Купала» (гуляння) липень ------ Святковий 

концерт 
8 День Незалежності України та 

Державного прапора України 

серпень ----- Святковий 

концерт 
9 День захисника України, 

День Українського козацтва 

жовтень ----- Святковий 

концерт 
10 День працівника сільського господарства листопад ----- Святковий 

концерт 
11 Новорічне свято, ігри, лотерея грудень 5000,00 Придбання 

призів для 

проведення 

лотереї, 

придбання 

прикрас для 

ялинки, 

придбання 

призів для 

конкурсів, 

придбання 

пакунків для 

дітей 

12 Інші культурні та мистецькі заходи Протягом 

року 

500,00 Придбання 

матеріалів для 

оформлення 

залу 

 Всього   7300,00  

 

 

Директор Гаївського сільського будинку культури   ________________ О. Л. Сокур 

 

 



Додаток 4 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021рік  

 

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів Копанського сільського клубу 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 День соборності України січень ----- святковий 

концерт 

2 Концертна програма до Дня святого 

Валентина  

лютий 500,00 придбання 

подарунків, 

сувенірів 

3 Святковий концерт до Дня 8 Березня березень 300,00 придбання 

квітів 

4 Концертна програма до Дня Гумору квітень 500,00 придбання 

призів, 

оформлення 

залу 

5 Мітинг та святковий концерт до Дня 

Перемоги 

травень 200,00 

300,00 

подарунки, 

квіти 

6 День захисту дітей, малюнок на асфальті червень 500,00 придбання 

призів та 

солодощів для 

дітей 

7 «Ой на Івана, та й на Купала» (гуляння) липень 1500,00 придбання 

продуктів для 

частування 

гостей кашою 

та юшкою  

8 День Незалежності України, 

Державного прапора України, 

День села 

серпень 2500,00 Придбання 

продуктів для 

частування 

гостей, 

придбання 

морозива для 

дітей, святковий 

концерт 

9 День захисника України, 

День Українського козацтва 

жовтень ----- святковий 

концерт 

10 День працівника сільського господарства листопад ----- святковий 

концерт 

11 Новорічне свято, ігри, лотерея грудень 5000,00 лотерея, призи, 

цукерки 

12 Інші культурні та мистецькі заходи Протягом 

року 

800,00 придбання 

матеріалів для 

оформлення 

сцени 

 Всього   12100,00  

 

 

Завідувач Копанського сільського клубу   ________________ Артьомова Ю.І. 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади      на 2021рік  

 

Розрахунок 

на проведення культурно-масових заходів Копанською сільською бібліотекою 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Різдвяні заходи «Щедрівка й коляда в 

нашу хату заглядає» 

січень 100,00 Придбання 

призів 

2 День вшанування учасників Афганської 

війни «Війна афганська скінчилась та 

залишились лицарські серця»  

лютий 100,00 Придбання 

подарунків 

3 Святкова зустріч «Світло маминої 

любові» 

березень 150,00 Придбання 

подарунків 

4 Літературна година «Чорнобильський слід 

на землі – в долях, у душах» 

квітень 100,00 Придбання 

матеріалів для 

оформлення 

виставки 

5 Година патріотичного виховання 

«Пам’ять що долає забуття» 

травень ----- Година 

патріотичного 

виховання 

6 Заходи для учнів молодших класів 

«Веселися, грай, книжки читай» літо з 

книгою 

червень 100,00 Придбання 

призів 

7 Шляхом незалежності – шляхом 

розбудови 

серпень 200,00 Придбання 

матеріалів для 

оформлення  

виставки 

8 Конкурс «Кращий читач» вересень 80,00 Придбання 

призів 

9 До Дня козацтва та захисника України 

«Козацька слава наших предків» 

жовтень 150,00 Придбання 

призів для 

вікторини 

10 Година пам’яті «Літопис нашої біди» листопад 50,00 Придбання 

матеріалів для 

оформлення  

виставки 

11 Урок народознавства «До нас завітав 

Святий Миколай» 

грудень 400,00 Придбання 

призів для 

дітей, 

солодощів 

 Всього   1380,00  

  

 

Бібліотекар Копанської сільської бібліотеки   __________________   Чорна Н.Ф. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади  на 2021рік  

 

РОЗРАХУНОК 

про проведення масових заходів Новогригорівського сільського будинку культури 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Святковий вечір «З Різдвом Христовим» 

Свято Водохреще 

січень 1000,00 Придбання 

подарунків та 

реквізиту 

2 День виводу військ з Афганістану  лютий 1000,00 Придбання 

квітів та 

сувенірів 

3 Урочистий концерт до 8 березня березень 1500,00 Придбання 

квітів та 

подарунків 

4 Чорнобильські дні квітень 700,00 Придбання 

сувенірів 

5 День Перемоги. Мітинг травень 500,00 Придбання 

квітів, вінків 

6 День захисту дітей червень 5000,00 Придбання 

матеріалів для 

оформлення, 

подарунків для 

дітей 

7 День Конституції України червень 1200,00 Придбання 

продуктів для 

частування 

гостей 

8 День села та День Незалежності України серпень 3 000,00 Замовлення 

аніматорів для 

дітей 

9 Свято козацтва жовтень 2500,00 приготування 

каші та ухи 

10 День Святого Миколая 

Новорічне свято 

листопад 2 000,00 Придбання 

солодощів для 

дітей 

11 Новий рік 2022 грудень 5 000,00 Придбання 

новорічних 

прикрас, 

подарунки для 

дітей, 

придбання 

солодощів   

 Всього   23400,00  

 

 

Директор Новогригорівського сільського будинку культури  _____________ Теліга Л.М. 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021 рік  

  

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів  Нововознесенського сільського клубу 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 День соборності України «В Єдності сила 

і слава і мужність» 

січень ----- святковий 

концерт 

2 Проводи зими «Гей на масляну – оті 

млинці…»  

лютий 2000,00 каша, млинці, 

смаколики 

3 Святкування дня весни «уклін тобі – о 

люба жінко» 

березень 1000,00 квіти, сувеніри 

4 Визволення с.Нововознесенка та 

с.Успенівка від німецько-фашиських 

загарбників 

березень 400,00 квіти, корзина 

5 День Чорнобильської трагедії 

«Чорнобильські дзвони пробуджують 

пам’ять» 

квітень 300,00 вінок 

6 Заходи до Дня Примирення та Перемоги травень 500,00 вінок до 

братської 

могили 

7 Святковий концерт до дня Конституції 

України та Дня молоді 

червень 500,00 оформлення 

залу, призи 

8 Івана купала (масове гуляння) «На Івана 

нічка мала 

липень 2000,00 призи, юшка, 

смаколики 

9 День Незалежності України та 

Державного прапора України «Боже, 

Україну збережи» 

серпень 2600,00 посуд 

одноразовий, 

куліш, уха 

10 День села «гріє душу село, моє рідне 

село» 

вересень 2500,00 каша, вареники, 

смаколики 

11 День захисника України, 

День Українського козацтва 

жовтень 1000,00 придбання 

квітів 

12 День працівника сільського господарства листопад 1500,00 придбання 

короваю та 

квіти 

13 Новорічні щедрівки та новорічне свято грудень 3000,00 призи на 

конкурси, 

подарунки 

учасникам 

14 Інші культурні та мистецькі заходи Протягом 

року 

800,00 придбання 

матеріалів для 

оформлення 

залу 

 Всього   18100,00  

  

Завідувач Нововознесенського сільського клубу  ________________  Коліушко Т.І. 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної  

громади на 2021 рік  

  

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів  Новопавлівський сільський клуб 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Народні гуляння «Коляда над селом 

гуляє» 

січень 200,00 придбання 

солодощів 

2 Урочистості до Дня соборності «Це моя 

земля неповторна і єдина»  

січень 150,00 придбання 

наглядної 

агітації 

3 Тематичний вечір «Кобзарем ми його 

величаєм» 

березень 100,00 придбання 

наглядної 

агітації 

4 Мітинг-реквієм «На Чорнобиль журавлі 

летять» 

квітень 200,00 придбання 

квітів 

5 Урочистий мітинг до Дня Перемоги 

«Пам’ять жива» 

травень 200,00 придбання 

квітів 

6 Урочистий концерт до Дня матері «Богиня 

- берегиня» 

травень 200,00 придбання 

квітів та 

сувенірів 

7 Концертна програма «За все, що маю 

дякую тобі» 

червень 300,00 придбання 

квітів та 

сувенірів 

8 День  Конституції України червень 500,00 оформлення 

залу, призи 

9 День Незалежності України, святкове 

дійство до Дня села «Село моє рідне» 

серпень 5000,00 каша в казані, 

призи 

найстаршому і 

наймолодшому 

жителю, розваги 

дутім (батути), 

солодощі дітям 

10 Концерт «Захисникам України 

присвячується» 

жовтень 500,00 квіти, сувеніри 

11 Новорічне свято грудень 5500,00 Призи на 

конкурси, 

придбання 

ялинки та 

іграшок, 

подарунки для 

дітей 

 Всього   12850,00  

 

Завідувач Новопавлівського сільського клубу  _______________  Зайченко О.М. 

 

 

 

 



Додаток  9                                                   

                                                                           до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади  на 2021 рік 

  

Розрахунок 

на проведення масових заходів Новопетрівського сільського клубу 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 День Соборності України  січень 2000,00 музика 

2 Концертна програма до Дня Святого 

Валентина 

лютий ---- ---- 

3 «Гуляй Масляна!» березень 3000,00 музика, вареники, 

квіти 

4 Святковий концерт «Пам’ять вічно 

жива» 

травень 2000,00 Квіти, лампадки 

5 День захисту дітей червень 1000,00 морозиво, гулівери 

6 День  Конституції України червень 2000,00 музика 

7 День Незалежності України та День 

Державного прапора України 

серпень 5088,00 Придбання 

акустичної системи  

TMG ORIGINAL SS-

1011 

(2MIC+USB+SD+BT) 

8 День Святого Миколая грудень 2000,00 Подарунки дітям, 

придбання матеріалів 

для костюмів 

9 Новорічне свято грудень 4000,00 цукерки-пакунки 

дітям і аматорам, 

подарунки для 

конкурсів, музика, 

прикраси для ялинки 

 Всього   19 088,00  

 

  Завідуюча Новопетровським сільським клубом   _______________ О.В. Фоломієва 

 

Додаток 10 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної громади 

на 2021 рік  

  

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів  Нововознесенської сільської бібліотеки 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Цикл зимових різдвяних заходів 

«Колядують усі – і дорослі і малі» - 

фольклорні ігрові посиденьки  

січень 150,00 придбання 

призів та 

цукерок 

2 День вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав «Афганістан 

наша вічна біль» - година спілкування 

лютий 200,00 придбання 

листівок та 

квітів 



3 День весни. Міжнародний День жінок 

«Жінка – берегиня Українського духу» 

березень 150,00 придбання 

листівок та 

квітів 

4 Зустріч вшанування учасників до 35 річчя 

Чорнобильської трагедії «Чорне крило 

трагедії» 

квітень 200,00 придбання 

листівок та 

квітів 

5 Міжнародний День книги «Читаємо разом 

– читаємо самі» 

квітень 200,00 придбання 

призів 

6 Свято вдячності до Дня Матері «Зазирніть 

у материнські очі» 

травень 200,00 придбання 

листівок та 

квітів 

7 День пам’яті та примирення.  

День Перемоги «Вони захищали наше 

майбутнє» 

травень 150,00 придбання 

квітів 

8 Міжнародний День захисту дітей «Хай 

щастю дитини не буде кінця» 

червень 300,00 призи, солодощі 

9 Цикл заходів для дітей молодшого віку 

«Літній відпочинок у бібліотеці» 

червень 400,00 придбання 

призів та спорт 

інвентаря 

10 Заходи до Дня Незалежності України 

«Україна за роки Незалежності» 

серпень 100,00 придбання 

наглядової 

агітації 

11 День заснування села вересень 200,00 придбання 

продуктів для 

приготування 

кулішу 

12 Цикл заходів морально-етичного 

світогляду, спрямування за темою «Твоє 

майбутнє у твоїх руках» (про шкідливість 

наркотиків, алкоголю, табакокуріння) 

вересень 200,00 придбання 

плакатів і 

наглядової 

документації 

13 Конкурс до Дня козацтва «Безсмертні 

сторінки слави» 

жовтень 150,00 придбання 

квітів 

14 Міжнародний день людей похилого віку 

«Не сумуйте старенькі – не треба» 

жовтень 400,00 придбання 

квітів та 

солодощів 

15 День працівників сільського господарства листопад 400,00 Придбання 

караван та 

солодощів 

 Всього   3400,00  

  

Бібліотекар Нововознесенської сільської бібліотеки _______________  Березовський   Д.М. 

 

 

Додаток 11 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

 громади на 2021 рік  

  

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів  Новогригорівської сільської бібліотеки 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Шевченківські дні. Виставка «Шевченко. 

Життя і творчість в ілюстраціях» 

березень 500,00 Придбання 

матеріалів для 

оформлення 

2 Сторінками біографії письменників. протягом 1000,00 Придбання 



Календар знаменних дат. року плакатів 

 Всього   1500,00  

 

Бібліотекар Новогригорівської сільської бібліотеки  _____________  Теліга Л.М 

 

Додаток  12 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної  

громади на 2021 рік  

  

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів  Новопавлівської сільської бібліотеки 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Розважальний вечір «Ніч на Різдво»  січень 250,00 новорічні 

прикраси залу 

2 Конкурсна програма до Дня святого 

Валентина «Вона від Бога нам дана» 

лютий 200,00 призи, 

валентинки, 

солодощі 

3 Розважальна програма до Дня захисту 

дітей «Світ очима дітей» 

червень 500,00 Малюнок на 

асфальті 

(крейда, ватман, 

олівці, 

солодощі) 

     

4 Молодіжні гуляння «Ніч на Івана Купала» липень 200,00 стрічки, віночки 

5 Посиденьки до Дня людей похилого віку 

«Від серця до серця» 

жовтень 200,00 пригощання 

людей похилого 

віку (чай, 

солодощі), 

сувеніри 

6 Свято осені «Осінь уже на порозі» жовтень 500,00 святкування на 

вулиці 

(пригощання 

чай, солодощі) 

7 Новорічне свято «З Нови,м роком» грудень 300,00 прикраси на 

ялинку, 

гірлянди, призи 

8 Дискотеки протягом року протягом 

року 

1000,00 витратні 

матеріали 

(лампочки, 

кабелі, флешка) 

 Всього   3150,00  

 

 

Бібліотекар Новопавлівської сільської бібліотеки  ____________  Зайченко О.М. 

 

 

 

 

 



Додаток    13                                

                                                  до програми розвитку культури 

                                           Смолінської селищної територіальної громади 

 на 2021 рік 

  

РОЗРАХУНОК 

Про проведення культурно-масових заходів Смолінською бібліотекою №1 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Новорічні заходи під час зимових канікул січень 400,00 Придбання призів, 

солодощів для 

дітей 

2 Фестиваль Різдвяної куті «Щедра кутя – 

багате життя» 

січень 300,00 Подарунки, 

цукерки, печиво, 

чай, одноразові 

стаканчики,  

цукор,  

3 Урок – спогад «Там цвіт прекрасний 

України довічним сном, калино спить» 

січень 200,00 Фотографії, 

лампадки,  квіти,  

4 Бібліотечний стрім: «Лесине слово 

звучатиме знову» 

лютий 250,00 
Придбання квіти  

5 Година історичної правди «Гіркої пам’яті 

ковток» 

лютий 200,00  Квіти, чай, 

печиво. 

6 Тиждень дитячого читання  «З книгою 

жити – з добром дружити» 

березень 400,00 Плакати, 

фотографії,печиво, 

цукерки,печиво 

7 ЧайKoffські  посиденьки «Поезія – 

еліксир натхнення» 

березень 300,00 Фотографії, 

банер,чай квіти 

8 Година вшанування Чорнобильської 

трагедії «Чорнобиль. Покинутий світ» 

квітень 200,00 Свічки, квіти,чай, 

печиво. 

9 Екологічний конкурс ерудитів «Довкілля 

моє неповторне» 

квітень 300,00 Одноразові 

стаканчики , чай. 

печиво, цукерки 

10 Фоточеленж : «Дитинство. Яскрава мить» червень 300,00 Плакати, 

подарунки, 

цукерки, цукор. 

11 День медійно-інформаційної грамотності 

«Медіазнайко інформує, вчить, 

застерігає» 

червень 200,00 
Кольоровий папір, 

плакати.  клей 

12 Інформаційна студія «Дивовижний світ 

«королівської» гри» 

липень 200,00 Плакати, 

одноразові 

стаканчики, 

печиво, цукерки 

13 Свято «Незалежна і єдина будь навіки, 

Україна» 

серпень 300,00 Кольорові кульки, 

плакати 

український , 

рушник 

14 ЧайKoffські одкровення «Мої  літа – моє 

багатство» 

вересень 400,00 Банер. кофе, 

одноразові 

стаканчики, 

цукерки, печиво, 

цукор, квіти. 

15 День інформації «Козацтво – історія мого 

народу» 

жовтень 200,00 Подарунки, 

грамоти, 

кольорові кульки. 

Плакати, 

одноразові 



стаканчики, 

печиво, чай. 

16 Літературно-музична вітальня «Багрянець 

осені у водоспаді звуків» 

жовтень 300,00 Кольоровий папір,  

кольорові 

кульки,квіти, чай,  

17 Бесіда за круглим столом «Безпечний 

інформаційний простір для дітей» 

листопад 200,00 
Набір плакатів  

18 ЧайKoffські одкровення «Мелодія для 

знаків Зодіаку» 

грудень 400,00 Банер, подарунки, 

фотографії, цукор  

19 Онлайн вікторини протягом року протягом 

року 

300,00 Гірлянда на 

ялинку, новорічні 

іграшки, мішура 

 Всього   5350,00  

 

Бібліотекар Смолінської селищної бібліотеки №1  __________ Сизранова Н.Ф. 

 

 

Додаток 14                                    

                                                  до програми розвитку культури 

                                           Смолінської селищної територіальної громади 

      на 2021 рік 

 

Розрахунок 

на проведення культурно-масових заходів Смолінської бібліотеки №2 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Цикл зимових різдвяних заходів. 

Фольклорні ігрові посиденьки для дітей 

січень 200,00 призи та 

цукерки 

2 Заходи до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

лютий 100,00 квіти 

3 Відкриття «Школи творчості» та майстер-

класів при бібліотеці «Відкрий у собі 

талант», де навчатимуть технікам 

декоративно-ужиткового мистецтва 

березень 600,00 матеріали для 

виготовлення 

сувенірів та 

поробок 

4 Заходи до Міжнародного Дня дитячої 

книги 

Зустріч вшанування учасників до 35 річчя 

Чорнобильської трагедії 

квітень 400,00 дитячі книги, 

квіти, листівки 

5 Заходи до Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

травень 300,00 квіти та 

листівки 

6 Цикл заходів для дітей молодшого віку 

«Літні канікули в бібліотеці» 

червень, 

липень 

400,00 призи та спорт 

інвентар 

7 Заходи до Дня незалежності України 

«Незалежна Україна» 

серпень 200,00 придбання 

наглядної 

агітації 

8 Цикл заходів до Всеукраїнського дня 

бібліотек (День відкритих дверей) 

вересень 300,00 придбання 

плакатів, 

наглядної 

агітації, призів 

9 Конкурс до дня козацтва на відкритому 

повітрі «Пригощання учасників 

козацькою кашею» 

жовтень 300,00 придбання 

призів для 

конкурсантів, 

продуктів для 

каші 

10 Заходи до Дня української писемності та 

мови, Дня Гідності та Свободи, Дня 

листопад 400,00 придбання 

матеріалів для 



пам’яті жертв голодоморів наглядної 

агітації 

11 Заходи до дня Інваліда 

До дня Святого Миколая 

грудень 400,00 придбання 

призів 

 Всього   3600,00  

 

Бібліотекар Смолінської селищної бібліотеки №2                   _______________ Прудка Л.В. 

 

Додаток  15                                  

                                                  до програми розвитку культури 

                                            Смолінської селищної територіальної громади 

 на 2021 рік 

 

РОЗРАХУНОК 

про проведення масових заходів Смолінського селищного будинку культури 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Різдвяні свята січень 2000,00 Новорічні 

пакунки, 

цукерки, 

бенгальські 

вогні, 

лопушки, 

придбання 

елементів для  

костюмів 

2 Урочистості присвячені Дню Соборності 

України 

січень 200,00 Квіти 

3 День Святого Валентина лютий 1000,00 Призи для 

конкурсів, 

декорації, 

валентинки 

4 Пам’ять Героїв Небесної Сотні лютий 200,00 Квіти, 

свічки 

5 Святкування свята 8-го березня та весняна 

пані 

березень 2 000,00 Квіти, 

подарункові 

набори, 

шари, 

декор сцени - 

(стрічки або 

атласна 

тканина) 

6 Масляна  березень 10 000,00 Придбання 

продуктів,  

посуд, 

палатки  

7 День Геолога квітень 2 000,00 Придбання 

продуктів для 

пригощання, 

посуд 

8 Заходи до 35 – ї річниці Чорнобильської 

трагедії та Міжнародного дня пам`яті 

жертв радіаційних аварій і катастроф 

квітень 200,00 Квіти та 

лампатки 

9 Мітинг та концерт присвячений Дню травень 2 000,00 Лампатки, квіти, 



Перемоги подарункові 

набори, 

придбання 

продуктів для 

частування, 

посуд  

10 День захисту дітей. Фестиваль спорту. 

«Здорова сім`я – здорова нація» 

червень 5 000,00 Призи для 

конкурсів, 

шари, сувеніри, 

реквізити, 

цукерки, 

морозиво, 

оплата послуг 

дитячих 

аніматорів 

11 Привітання медичних працівників СМСЧ-

17 з професійним святом  

червень 100,00 Квіти  

12 Урочистості, присвячені Конституції 

України, День молоді 

червень 13245,00 Декорації, 

оплата виступу 

артистів 

13 Свято Івана Купала «KUPALA-FEST» липень 2000,00 Придбання 

продуктів для 

пригощання, 

посуд, 

декорації,  

14 Урочистості до Дня державного Прапора 

України 

Урочисті заходи з нагоди Дня 

Незалежності України 

Гастрономічний фестиваль «Свято 

урожаю» та фестиваль «З Чистих Джерел» 

 

серпень 55000,00 Придбання 

сцени, 

гарантована 

оплата виступів 

артистів, 

декорації, 

продукти, 

піротехніка 

15 День Шахтаря серпень 500,00 Забезпечення 

транспортом 

16 Урочисті заходи до Дня захисника 

України 

День українського Козацтва 

Покрова Пресвятої Богородиці 

жовтень 1000,00 Квіти, декорації 

17 Заходи до Дня вшанування жертв 

голодомору та політичних репресій 

листопад 200,00 Квіти, лампадки 

18 Захід до Міжнародного дня людей з 

обмеженими можливостями 

грудень 2000,00 Декорації, 

сувеніри 

19 Урочисте привітання до Дня місцевого 

самоврядування 

грудень 500,00 Квіти 

20 Відкриття головної новорічної ялинки грудень 5000,00 Придбання чаю, 

цукру, печива, 

печатки, 

одноразовий 

посуд, 

придбання 

декорацій на 

головну  

новорічну 

ялинку, 

цукерки, 

придбання 

елементів для 

костюмів 

21 Святкові Новорічні вітання. Новий рік грудень 4500,00 Придбання 

пакунків для 



дітей учасників, 

призи, 

декорації, 

бенгальські 

вогні, 

хлопушки.   

 Всього   108 645,00  

 

 

Директор Смолінського селищного будинку культури  _________________ Шевченко М.В. 

 

 

Додаток 16 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної громади 

на 2021 рік  

 

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів  Хмелівського сільського будинку культури 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 День соборності України «Україна одна 

на всіх як оберіг» 

січень ----- Концертна 

програма 

2 Концертна програма до Дня святого 

Валентина 

День вшанування воїнів – Афганців 

Масляниця  

лютий  

500,00 

1000,00 

----- 

Придбання 

кульок, тканини 

для оформлення 

залу. 

Придбання 

квітів 

3 Концерт до Міжнародного жіночого дня березень 700,00 Придбання 

квітів, 

оформлення 

залу 

4 Визволення с.Хмельове від німецько-

фашиських загарбників 

березень ----- Мітинг 

5 1 квітня – День сміху квітень 300,00 Придбання 

призів 

6 День пам’яті Чорнобильської трагедії, 

година спомин «Мужність і біль 

Чорнобиля» 

квітень 1200,00 Придбання 

квітів 

7 Мітинг присвячений Дню перемоги 

Святковий концерт до Дня матері 

День Вишиванки 

травень --- 

700,00 

---- 

Придбання 

квітів, 

подарунків. 

8 День захисту дітей червень 3000,00 Придбання 

солодощів, 

замовлення 

розважальної 

програми для 

дітей 

9 Святковий концерт до Дня Конституції 

України та дня молоді 

червень 400,00 Придбання 

призів для 

конкурсів 

10 Івана Купала (народне гуляння) липень 3000,00 Придбання 

продуктів для 

частування 



гостей, призи 

для конкурсів 

11 День села 

День Незалежності України 

День Державного Прапора України 

серпень 3000,00 Придбання 

декорацій для 

оформлення 

залу, 

замовлення Арт 

студіо 

Кропевницький 

12 Театральна весна «Вересневі самоцвіти» 

День фізкультурника (ігри та турніри) 

вересень 800,00 Придбання 

декорацій 

13 День захисника України, 

День Українського козацтва 

Покрова Пресвятої Богородиці 

Тематичний вечір «Хеловін» 

жовтень 3000,00 

 

300,00 

Придбання 

продуктів для 

приготування 

кулішу. 

Придбання 

призів 

14 День працівника культури та народного 

мистецтва 

листопад -----  

15 День святого Миколая 

Новорічні свята 

грудень 3000,00 Придбання 

солодощів для 

дітей, 

придбання 

декорацій для 

оформлення 

залу 

16 Інші культурні та мистецькі заходи Протягом 

року 

-----  

 Всього   17,900 грн.  

  

Директор Хмелівського сільського будинку культури  _______________ Онищенко А.Ю. 

 

Додаток 17 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021 рік  

 

Розрахунок 

на проведення культурно-масових заходів Хмелівською сільською бібліотекою 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведенн

я заходу 

Запланована 

вартість заходу 

Примітка 

1 Урок народознавства «Різдвяна казка» січень 500,00 Придбання призів 

та цукерок 

2 День Соборності «В серці моїм Україна» - 

патріотична сторінка 

січень 200,00 Придбання 

наочності 

3 Година – спогад «Дороги і стежки 

Афганістану» 

лютий 300,00 Квіти, 

листівки 

4 Літературна година «У вінок Кобзаря ми 

вплітаємо майбутнє» 

березень 100,00 оформлення 

виставки 

5 Вікторина «В гостях у казки» до 

міжнародного дня дитячої книги 

квітень 300,00 призи та солодощі 

6 Година права «Діти повинні знати свої 

права» - до міжнародного дня захисту дітей 

червень 100,00 роздрукування 

додаткового 

матеріалу 



7 Пізнавальна година «Всесвітній день 

шоколаду» 

липень 400,00 придбання призів 

та цукерок 

8 Літературна кав’ярня «Душі аптека – 

бібліотека» до Всеукраїнського дня 

бібліотек 

вересень 300,00 влаштування 

кав’ярні (кава, 

солодощі) 

9 Історична година «Революція гідності» 

Перегляд відеороликів 

листопад 100,00 придбання 

наочності 

10 Народознавча година «На гостини до 

Миколая» 

грудень 400,00 придбання призів 

та цукерок 

 Всього   2700,00  

 

Бібліотекар Хмелівської сільської бібліотеки  ____________  Комаха О.В 

Додаток 18 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021 рік  

  

РОЗРАХУНОК 

про проведення культурно-масових заходів Якимівського сільського будинку культури 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Свято Водохреща  січень -- Проведення 

масового свята 

біля ставку 

2 День соборності України січень -- -- 

3 День Героїв Небесної Сотні лютий -- -- 

4 Міжнародний жіночий день березень 500,00 придбання 

дитячих книг та 

листівок 

5 Заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка березень -- Година пам’яті 

6 День Гумору квітень -- -- 

7 День трагедії на Чорнобильській АЕС квітень 200,00 квіти, 

подарунки 

8 Урочистості та святковий концерт до Дня 

Перемоги 

травень  Демонстрація, 

мітинг  

9 День захисту дітей  червень 1000,00 придбання 

призів для 

конкурсантів, 

солодощів 

10 День Незалежності та День Прапора серпень -- Святковий 

концерт, мітнг 

11 День захисника України, Покрова жовтень -- Святковий 

концерт 

12 День працівників сільського господарства листопад -- Святковий 

концерт 

13 Організація та проведення Новорічних 

свят 

грудень 3500,00 призи, ялинка, 

іграшки, 

гірлянди, 

пакунки для 

дітей, цукерки 

 Всього   5200,00  

 

Директор Якимівського сільського будинку культури  ___________ Михайлюк С.В. 



Додаток 19 

до Програми розвитку культури 

Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021 рік  

 

Розрахунок 

на проведення культурно-масових заходів Якимівської сільської бібліотеки 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

заходу 

Запланована 

вартість 

заходу 

Примітка 

1 Новорічні заходи січень 300,00 конкурси, 

вікторини, ігри 

2 Вечір історичної слави приурочений до 

Дня Воїнів Інтернаціоналістів 

лютий 300,00 подарунок 

3 День народження Т.Г.Шевченка березень -- інформаційна 

година 

4 Тиждень дитячої книги березень 150,00 придбання  

альбомів та 

кольорових 

олівців 

5 Виставка приурочення Дню Перемоги травень 500,00 придбання 

матеріалів для 

проведення 

конкурсів, 

вікторин, 

придбання 

солодощів 

6 День відкритих дверей вересень -- тематична 

година 

7 День людей похилого віку жовтень 500,00 печиво, чай, 

кава, цукор 

8 День захисників України (тематична 

виставка) 

жовтень 500,00 Придбання 

плакатів, 

наглядної 

агітації, призів 

9 З нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів 

та політичних репресій 

листопад -- Година пам’яті 

 Всього   2250,00  

 

Бібліотекар Якиміської сільської бібліотеки  _____________ Михайлюк О.А. 


