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НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 21 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  затвердження  Програми  розвитку
культури Нижньосироватської сільської
ради на 2022-2023 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  Програму  розвитку  культури
Нижньосироватської  сільської  ради  на  2022-2023  роки,  погоджену рішенням
виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради № 159 від 30.11.2020
року, з метою підвищення ефективності діяльності установ культури, зміцнення
матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної та історико-культурної
спадщини,  забезпечення  реалізації  прав  громадян  на  доступ  до  культурних
надбань, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити   Програму  розвитку  культури  Нижньосироватської
сільської ради на 2022-2023 роки (Додаток 1).

2. Контроль  за  виконанням   даного   рішення  покласти  на  постійну
комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1
до  рішення  8  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради
«Про  затвердження  Програми  розвитку
культури  Нижньосироватської  сільської
ради  на   2022-2023  роки»  від  21.12.2021
року

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА
розвитку культури

Нижньосироватської сільської ради 
 на 2022-2023 роки

с. Нижня Сироватка



2021 р.



1. Паспорт програми розвитку культури Нижньосироватської сільської
ради на 2022-2023 роки

1. Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет Нижньосироватської 
сільської ради

2. Розробник програми Відділ  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму Нижньосироватської сільської ради

3. Відповідальний виконавець 
програми

Відділ  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму Нижньосироватської сільської ради

4. Учасники програми Відділ  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму  Нижньосироватської  сільської  ради,
заклади культури ОТГ.

5. Термін реалізації програми 2022-2023 роки
6. Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування: тис.грн. 
Бюджет Нижньосироватської сільської 
ради

522 000

    Залучені кошти -

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Програма розвитку культури Нижньосироватської сільської ради на 2022-

2023  роки  (далі  –  Програма)  розроблена  з  метою  забезпечення  належного
функціонування установ культури.

У  цій  Програмі  враховано  завдання,  визначені  Законом  України  «Про
культуру»  та  іншими  законами  України,  указами  Президента  України  та
урядовими документами.

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить,  що, не зважаючи на
складні  економічні  умови,  вдалося  зберегти  мережу  установ  культури,
кадровий  потенціал  галузі,  забезпечити  підтримку  аматорського  мистецтва,
художньої  творчості.  На  території  Нижньосироватської  сільської  ради   діє
музей,  2  клубних  заклади,  3  бібліотеки.  Діяльність  установ  культури
забезпечують 17 осіб. 

Разом з тим, існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають
більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

Стан  матеріально-технічного  забезпечення  установ  культури  потребує
оновлення. Є щорічна потреба у капітальних ремонтах об’єктів.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у
роботу закладів культури.

Бібліотеки  потребують  не  тільки  поповнення  фондів  новими
надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Потребує підтримки
виставкова, гастрольно-концертна діяльність провідних митців та обдарованої
молоді.

Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури на
2022-2023 роки.

3.Визначення мети програми
Ця  програма  визначає  стратегію  розвитку  галузі  культури  в

Нижньосироватській сільській раді на період до 2024 року. Метою програми є



підвищення ефективності діяльності установ культури, зміцнення матеріально-
технічної  бази,  збереження нематеріальної  та  історико-культурної  спадщини,
забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань. 

Основними завданнями Програми є:
- створення умов для належного функціонування базової мережі закладів

культури;
-  забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору,

збереження нематеріальної спадщини;
- збереження культурної спадщини;
- інформатизація культурної сфери;
- здійснення технічного переоснащення закладів культури;

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до
вимог  законодавства  за  рахунок  бюджетних  асигнувань  на  галузь  на
відповідний  рік,  спонсорських  та  благодійних  надходжень,  цільового
фінансування  (грантів),  надходжень  від  платних  послуг,  наданих  закладами
культури,  інших  джерел,  не  заборонених  чинним  законодавством  (згідно  з
додатком до програми розвитку культури Нижньосироватської сільської ради
на 2022-2023 роки).

Ресурсне забезпечення програми
Джерела фінансування Усього витрат на

виконання програми, грн.

Бюджет Нижньосироватської сільської ради 522 000

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Виконання Програми дасть змогу забезпечити виконання її завдань:
- підвищити  культурний  рівень  демократичного  громадянського

суспільства;
- створити сприятливі умови для розвитку культури у Нижньосироватській

сільській раді ;
- поліпшити рівень культурного обслуговування населення;
- сприяти  відродженню  та  подальшому  розвитку  традиційних  народних

ремесел та аматорського мистецтва;
- активізувати діяльність місцевих осередків національних творчих спілок

та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва з закладами
культури в реалізації спільних програм.

6.Напрями діяльності та заходи програми
Перелік напрямів, завдань та заходів визначений у додатку до Програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми
Програма сформована відділом освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради. Координація та контроль за 



виконанням програми покладається на відділ освіти, культури, молоді, спорту 
та туризму Нижньосироватської сільської ради.



Додаток 
до  Програми розвитку  культури
Нижньосироватської  сільської
ради на 2022 – 2023 роки

6. Напрями діяльності та заходи програми
№ з/п Назва напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги
фінансування

(вартість), тис.грн., у
тому числі

Очікуваний результат

Всього 2022 2023
1. Забезпечення 

розвитку 
творчого 
потенціалу та 
культурного 
простору.
Збереження 
нематеріальної 
культурної 
спадщини

Проведення закладами 
культури творчого звіту

щороку Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий
бюджет 

10 5 5 Відродження та 
подальший розвиток 
аматорського 
мистецтва. Збереження 
культурної спадщини

Організація та проведення
культурно-мистецьких та 
просвітницьких заходів з 
відзначення державних 
свят, знаменних дат, 
ювілейних та історичних 
подій.

постійно Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий
бюджет

200 100 100 Забезпечити подальший 
розвиток мистецтва, 
втілення нових 
мистецьких проектів

Заходи з відзначення 
працівників галузей з 
нагоди державних та 
професійних свят

щороку Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий
бюджет 

144 72 72

Забезпечити участь 
колективів,солістів та 
дітей закладів культури   
у обласних, 
всеукраїнських та 
міжнародних фестивалях

щороку Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий
бюджет

40 20 20



конкурсах,симпозіумах 
та виставках

2. Забезпечення 
реалізації 
державної 
політики у сфері 
музейної 
діяльності

 Зміцнення матеріально-технічної бази музею
Придбання експонатів 
для поповнення 
музейних фондів 

щороку Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий
бюджет

- - - Забезпечення 
збереження 
музейного фонду

3. Забезпечення 
діяльності 
бібліотечних 
установ 

Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних установ Нижньосироватської сільської ради
Придбання нових книг; 
підписка періодичних 
видань. 

постійно Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий
бюджет

60 30 30 Забезпечення
бібліотек
централізованої
бібліотечної  системи
необхідним
мінімумом книжкової
продукції  та
періодичних видань

Організація та 
проведення культурно-
мистецьких та 
просвітницьких заходів

постійно Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий
бюджет

8 5 3

4. Забезпезчення 
діяльності 

Зміцнення матеріально-технічної бази Старосільського сільського будинку культури та Нижньосироватського 
сільського будинку культури



клубних установ  Придбання звукової 
апаратури, музичних 
інструментів, сценічних 
костюмів, світлової 
апаратури.

2022-2023 Відділ освіти, 
культури, молоді, 
спорту та туризму 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
заклади культури

місцевий 
бюджет

60 30 30 Поліпшити рівень
культурного

обслуговування
населення

Разом: 562 262 300

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО



Додаток 
до  програми
культури
Нижньосироватської
сільської  ради  на  2022  –
2023 роки


