
Додаток 1
до Програми

Паспорт Програми
Назва програми Програму   розвитку культури в Рокитнівській

селищній раді на 2023-2027 роки
Підстава для
розробки  Програми

Земельний кодекс України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про культуру»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»;
Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну
справу»;
Закон України «Про Національну програму
інформатизації»;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про позашкільну освіту»;
Указ Президента України «Про невідкладні заходи
щодо розвитку бібліотек України».

Замовник Програми Рокитнівська селищна рада
Головний розробник
Програми

Відділ культури і туризму Рокитнівської селищної
ради

Головна мета
Програми

Вдосконалення форм та методів проведення заходів з
нагоди державних та місцевих свят, організація та
проведення обласних фестивалів, зміцнення
матеріально-технічної бази закладів культури громади,
а також надання їм  фінансової підтримки

Завдання Програми Виховання у рокитнівчан почуття патріотизму до
України та селища, організація їх дозвілля у святкові
дні, забезпечення умов для суспільної й культурної
самореалізації талановитої особистості через
організацію, проведення та фінансову підтримку
різноманітних культурних проєктів, фестивалів і
конкурсів, реалізація комплексу освітніх, культурно-
мистецьких програм і проєктів для дітей та молоді;
відродження, збереження і розвиток народних
художніх промислів Рокитнівщини;
видання інформаційних буклетів, висвітлення
культурних заходів у засобах масової інформації,
участь Рокитнівщини в культурних проєктах;
сприяння подальшому розвитку бібліотек громади
шляхом їх переходу на сучасний рівень



обслуговування населення з використанням
традиційних та новітніх інформаційних технологій;
забезпечення безперебійного та повноцінного
функціонування закладів культури;
удосконалення роботи закладів культури;
надання фінансової підтримки закладам культури;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури

Строки реалізації
Програми

2023-2027 роки

Джерела
фінансування
Програми

Кошти бюджету Рокитнівської територіальної громади
та інші джерела, не заборонені законодавством.

Обсяги фінансування
Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється
відповідно до бюджетних призначень, затверджених
Рокитнівською  селищною  радою при прийнятті
бюджету Рокитнівської територіальної громади на
відповідний рік.

Очікувані результати
від Програми

Проведення концертних програм, театралізованих
свят, конкурсів та фестивалів на високому
професійному, художньому та організаційному рівнях;
надання можливості жителям громади відзначати
державні та сільські, селищні свята;
збереження народних традицій, свят та обрядів;
висвітлення культурних подій у засобах масової
інформації, висвітлення інформації щодо проведення
фестивалів, свят, тематичних концертів, масових
народних гулянь у мережі Інтернет;
фінансова підтримка обдарованих дітей, молоді та
творчої інтелігенції, що представляють Рокитнівську
громаду на міжнародних та всеукраїнських конкурсах,
фестивалях;
удосконалення роботи закладів культури громади;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури громади.

Відповідальні за
виконання Програми

Відділ культури і туризму Рокитнівської селищної
ради, заклади культури громади.

Програма набирає чинності з 01.01.2023 року.


