
Додаток 2
до Програми розвитку культури
в Рокитнівській  селищній раді
на 2023-2027 роки

Завдання і заходи
з реалізації Програми розвитку культури в Рокитнівській селищній раді

на 2023-2027 роки

№ Найменування
завдання

Найменування заходу Прогнозований обсяг фінансування з
місцевого бюджету для виконання завдань

(тис. гривень)
Всього У тому числі за роками

2023 2024 2025 2026 2027

I. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури громади

1 Створення умов
для збереження
та розвитку
закладів
культури

Модернізація енергетичного обладнання в закладах
культури громади ( заміна котлів, насосів, ремонт
котелень, тепломережі, внутрішніх систем опалення) 2000 400 400 400 400 400

Поновлення, виготовлення проєктно-кошторисної
документації  на проведення капітальних та
поточних ремонтів закладів культури громади

540 95 100 95 130 120

Проведення поточного ремонту побутового
приміщення та хореографічної зали КЗ «Будинок
культури» Рокитнівської селищної ради

450 - 200 250 - -

Капітальний ремонт фасаду та благоустрій прилеглої
території КЗ «Будинок культури» Рокитнівської 3000 - - 1000 1000 1000
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селищної ради
Проведення капітального ремонту  приміщення
будинку культури села Блажове

300 - - 300 - -

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури села
Борове з заміною віконних та дверних прорізів

3000 1500 1500 - - -

Проведення капітального ремонту приміщення
будинку культури села Сновидовичі

4000 - - 4000 - -

Капітальний ремонт даху приміщення  КЗ «Дитяча
музична школа» Рокитнівської селищної ради

350 - 350 - - -

Реконструкція приміщення клубу села Мушні 2500 - - 1000 1500 -
Проведення поточних ремонтів в закладах культури
громади ( заміна дверей,вікон, інше)

1798 530 328 380 240 320

Комп’ютеризація та інформатизація закладів
культури громади (придбання та встановлення
комп’ютерного обладнання, підключення інтернету,
створення та підтримка сайту)

580 110 120 110 130 110

Впровадження протипожежних заходів в закладах
культури громади:
встановлення автоматичної пожежної сигналізації та
охоронної сигналізації, придбання та перезарядка
вогнегасників, блискавкозахисту, встановлення
сертифікованих протипожежних дверей, заміна
електричної мережі та електрообладнання,
проведення заміру опору ізоляції

675 120 130 125 140 160



3

Впровадження заходів щодо безперешкодного
доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями в закладах культури громади
( облаштування пандусів, перил, інше)

425 100 115 80 60 70

Придбання сценічних костюмів для колективів
аматорської творчості закладів культури 160 30 35 30 30 35

Придбання меблів, реквізиту та іншого обладнання
для закладів культури громади 410 60 70 85 95 100

Придбання аудіо-, відеотехніки, музичних
інструментів, звукопідсилювальної апаратури та
іншого обладнання для закладів  культури громади 470 80 80 90 105 115

II. Розвиток аматорського мистецтва
2 Cтворення

сприятливих
умов для
творчої
самореалізації
особистості
через розмаїття
форм
художнього
самовираження,
міжкультурний
діалог,
культурний

Організація і проведення культурно-мистецьких
заходів всеукраїнського та місцевого значення
(фестивалі, виставки, концертні програми, свята,
літературні та мистецькі конкурси,  тощо
(придбання нагороджувальної атрибутики, квітів,
банерів, буклетів))

985 200 150 220 155 260

Проведення культурно-просвітницьких та
літературно-мистецьких заходів з відзначення
державних свят, важливих пам’ятних, історичних
подій, ювілейних дат (придбання нагороджувальної
атрибутики, квітів, банерів)

113 18 20 22 25 28

Сприяння участі аматорських колективів, окремих
виконавців у всеукраїнських, міжнародних

116 25 18 22 25 26
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взаємообмін фестивалях, конкурсах, виставках традиційного
народного мистецтва Рівненщини, всеукраїнських,
міжнародних виставкових заходах
Організація та проведення навчальних семінарів-
практикумів, творчих змагань, конкурсів професійної
майстерності

23 4 5 4 5 5

3 Збереження та
відродження
традиційної
народної
культури

Сприяння випуску, придбанню та поширенню
буклетів, електронних носіїв з творами народної
музики, народними традиціями і обрядами,
народними піснями і мелодіями, що побутують на
Рокитнівщині

28 5 5 6 5 7

4 Підтримка
початкової
спеціалізованої
мистецької
освіти,
забезпечення її
доступності для
дітей і різних
верств
населення

Сприяння участі КЗ «Дитяча музична школа»
Рокитнівської селищної ради в обласних,
всеукраїнських, міжнародних фестивалях, конкурсах

23 4 4 5 5 5

I. Бібліотеки і бібліотечна діяльність

5 Модернізація
обслуговування
користувачів,
збільшення
асортименту

Придбання друкованих книг для фондів бібліотек
КЗ «Публічна бібліотека»

250 50 50 50 50 50

Оплата періодичних видань для бібліотек
КЗ «Публічна бібліотека»

125 25 25 25 25 25
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бібліотечно-
інформаційних
послуг,
збереження
регіонального
культурного
надбання в
частині
документних
ресурсів

ВСЬОГО 22321 3356 3705 8299 4125 2836


