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ПРОГРАМА
розвитку культури в Рокитнівській селищній раді на 2023-2027 роки

І. Загальна частина

Програма розвитку культури на 2023-2027 роки базується на Конституції
України, Законах України « Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну
справу», «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», «Про
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» і
передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури,
збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в об´єднаній
територіальній громаді, розвиток культурних традицій, збереження історичних
цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств
населення, створення максимально сприятливих умов для творчого
формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і
естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації
національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля,
масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Культурне обслуговування населення в громаді здійснюють 20 бібліотек,
26 клубних закладів, одна дитяча музична школа з відділом - філією в смт
Томашгороді.
Дана мережа культосвітніх закладів є оптимальною і при умові повноцінного

функціонування спроможна забезпечити потреби населення громади у
культурному обслуговуванні.

Заклади культури на сьогоднішній день потребують модернізації
матеріально-технічної бази, впровадження найсучасніших інформаційних
технологій, оновлення інтер’єрів, наповнення фондів бібліотек соціально
значущою літературою та періодикою.

Усе це зумовлює необхідність прийняття селищної програми розвитку
культури на 2023 - 2027 роки ( далі - Програма).

ІІ. Мета і основні завдання
Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для

подальшого розвитку культосвітньої громади.
Основними завданнями Програми є :
- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури,

збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення
перепрофілювання, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення
ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання
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якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та
юнацтва;

- відродження та збереження культурних традицій, звичаїв, обрядів
населених пунктів громади;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості,
популяризація кращих мистецьких надбань громади, проведення різноманітних
культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та
популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка
обдарованої молоді;

- сприяння розвитку бібліотек шляхом їх переходу на сучасний рівень
обслуговування населення з використанням традиційних та новітніх
інформаційних технологій;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури.

ІІІ. Завдання і заходи з реалізації Програми

Механізм, завдання і заходи реалізації Програми, наведені в додатках 1, 2.

ІV.  Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:
поліпшити умови для розвитку культури, задоволення духовних потреб та

забезпечення прав громадян у сфері культури;
підвищити роль культурної спадщини у духовному розвитку громадян,

формуванні національної свідомості;
забезпечити відродження і розвиток народного мистецтва та мистецького

аматорства через розвиток базової мережі закладів культури;
розширити напрям і форми бібліотечного обслуговування з використанням
інноваційних технологій;

поповнити бібліотечні фонди соціально значущою літературою, у тому
числі краєзнавчого характеру;

забезпечити ефективне використання бюджетних коштів та залучення
додаткових коштів з інших джерел.

Соціальний ефект реалізації Програми полягатиме у  створенні,
використанні, розповсюдженні, збереженні культурної спадщини та культурних
цінностей і спрямований на забезпечення підвищення якості і доступу до них.

V.  Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється в межах коштів,
передбачених в бюджеті Рокитнівської територіальної громади та за рахунок
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
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За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою
заходів з бюджету громади необхідно 22 млн. 321 тис. гривень . У тому числі за
роками: 2023 рік – 3млн. 356 тис. гривень; 2024 рік – 3 млн. 705 тис. гривень,
2025 рік – 8 млн. 299 тис.  гривень, 2026 рік – 4 млн. 125 тис.   гривень, 2027 рік
– 2 млн. 836 тис. гривень.

VІ. Координація та контроль

Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює заступник
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів згідно розподілу
функціональних обов’язків.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що
виділяються з бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади,
здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів.

Відповідальними виконавцями за реалізацію заходів Програми є Відділ
культури і туризму Рокитнівської селищної ради.

Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ


