
 
                                                                                                   Затверджена рішенням          

                                  Люблинецької  селищної ради 
                                                                                     від 26.04.2017року № 8-2/2017                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

розвитку культури, мистецтва,  

охорони культурної спадщини та туризму  

Люблинецької територіальної громади  

на 2017 - 2021 роки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТ 
 
І. Паспорт Програми 
 
ІІ. Загальна частина 
 
ІІІ. Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 
ІV. Мета Програми 
 
V. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT- 
аналіз) 
 
VI. Основні шляхи реалізації завдань Програми  
 
VII. Фінансове забезпечення 
 
VIII. Очікувані результати 
 
IX. Контроль за виконанням Програми 
 
X. Заходи програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної 

спадщини та туризму Люблинецької територіальної громади на 2017-2021 роки 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



І. ПАСПОРТ 
Програми 

розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму 
Люблинецької територіальної громади на 2017-2021 роки 

 
1. Ініціатор розроблення програми  Управління гуманітарної сфери 

виконавчого комітету Люблинецької 

селищної ради  
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми  
Розпорядження селищного голови                      
від 10.04.2017р.№42 

3. Розробник програми  Управління гуманітарної сфери 

виконавчого комітету Люблинецької 

селищної ради 
4. Співрозробники програми  - 
5. Відповідальний виконавець програми  Управління гуманітарної сфери 

виконавчого комітету Люблинецької 

селищної ради 
6. Учасники програми  Управління гуманітарної сфери 

виконавчого комітету Люблинецької 

селищної ради, заклади освіти та 

культури територіальної громади 
7. Термін реалізації програми  2017-2021 роки 

 
8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 
Селищний бюджет 

 Загальний обсяг фінансових ресурсів 

необхідних для реалізації Програми, 

всього 

В межах виділених коштів 

10 Джерела фінансування Програми Кошти місцевого бюджету та кошти 

інших джерел не заборонених 

законодавством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ІІ. Загальна частина 
Розвиток сфери культури має безпосереднє відношення до поліпшення 

якості життя, забезпечення комфортних умов роботи і дозвілля для мешканців 

громади, забезпечує соціальну стабільність і гармонізацію міжнаціональних і 

міжконфесійних відносин, сприяє розкриттю творчого потенціалу, духовному 

розвитку особистості і громади в цілому. Культурне надбання є важливий 

економічний ресурс, який забезпечує умови для розвитку туризму, приваблює і 

утримує в громаді освічених людей. 
Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини 

та туризму в територіальній громаді на 2017-2021 роки (далі – Програма) 

розроблена з метою забезпечення розвитку культури, мистецтва, охорони 

культурної спадщини та туризму. 
 У цій Програмі враховані завдання, визначені Законом України          
«Про культуру», стратегією сталого розвитку "Україна-2020", затвердженою 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 та іншими 

законами України, указами Президента України,  урядовими документами. 
 

ІІІ. Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Визначення  проблем,  які  існують  у  культурній  сфері громади,  

ґрунтується  на результатах  аналізу  підсумків  виконання районної програми 
розвитку культури,  мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в 

2011 - 2015 роках. Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, 

результатом виконання програми є збереження мережі закладів культури і 

мистецтв комунальної власності.  
Необхідність розробки Програми зумовлена проведенням реформ у галузі 

культури, місцевого самоврядування та адміністративно - територіального 

устрою.  
Основними проблемами на розв’язання яких спрямована Програма є  

утворення єдиного культурного простору в межах територіальної громади,  
недостатнє  технічне  оснащення  закладів  сучасним обладнанням, звуковою та 

освітлювальною апаратурою, недостатнє пропагування серед широких верств 

населення кращих зразків національно-культурного надбання. 

 
ІV. Мета Програми 

Метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання як 

ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, 
підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави,  

піднесення самобутньої культури регіону у світі в контексті євроінтеграційних 

процесів, висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової 

інформації, Інтернет-ресурсі та на веб-сайтах. 
 Програма визначає стратегію розвитку галузі культури, мистецтва та 

туризму,  пріоритетні завдання  збереження культурної спадщини на 2016 - 
2020 роки. Вона передбачає  підвищення ефективності діяльності закладів 

культури і мистецтва, модернізацію, комп’ютеризацію, оновлення книжкових 

фондів, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, 



охорону культурної спадщини, здобуття мистецької освіти, залучення до 

культурних цінностей і духовних надбань. 
 

 
V. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації  

(SWOT-аналіз) 
 

 
Сильні сторони (S) 

 

 
Слабкі сторони (W) 

-  розвинута мережа закладів 

культури і мистецтва 
-  слабка матеріально-технічна 

база закладів культури 
- системність роботи по 

організації та проведенню 

культурно-масових заходів 

-  недостатнє фінансове 
забезпечення галузі  

-  різноманітність надання послуг 

культурно-освітніми установами 
-  відсутність технічного 

персоналу в сільських установах 

культури (техпрацівників, 

опалювачів) 
- концентрація уваги, ресурсів та 

зусиль на найбільш проблемних 

та важливих питаннях; 
 

- пасивність та інфантилізм молоді 

 
Можливості (О) 

 

 
Загрози (Т) 

- активізація широких верств 

населення, залучення їх до 

різноманітних заходів 

-  зменшення фінансування галузі 

-  підвищення якості і 

різноманітності послуг, які 

надаються закладами культури і 

мистецтва 

-  відсутність поновлення 

музичного обладнання та 

музичних інструментів в 

установах галузі 
- залучення коштів для закладів 

культури шляхом реалізації 

проектів, грантів та ін. 

-  розповсюдження соціально 

негативних  форм поведінки 

- вплив на економічний розвиток  
завдяки створенню умов для 

розвитку туристичної галузі 

-  підміна рівня розвитку 

особистості рівнем 

матеріального достатку 
 

 
 
 
 
 
 



VI. Основні шляхи реалізації завдань Програми 
 

 Основними шляхами та засобами реалізації завдань Програми є 
 

 створення     умов     для   функціонування мережі   закладів культури 

місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств 

населення, особливо дітей та юнацтва; 
 збереження   та    актуалізація  нематеріальної   культурної   спадщини,  

розвиток народних художніх ремесел; 
 створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості; 
 участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, обласних 

мистецьких фестивалях, свят, оглядів народної творчості, 

міжрегіональних творчих обмінів, інших культурно-мистецьких заходів 
 забезпечення проведення культурно-масових заходів в громаді 

присвячених знаменним датам; 
 зміцнення     матеріально-технічної      бази,     проведення      ремонтів  

приміщень  закладів культури; 
 забезпечення закладів культури матеріально-технічним, навчально-

методичним, інформаційно-комунікаційним оснащенням 
 соціальний захист майстрів мистецтв і працівників культури. 

 
                                          VII. Фінансове забезпечення 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється селищним бюджетом, а 

також  за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку на відповідний рік у 

межах прогнозованих показників та можливостей дохідної частини  бюджету, а 

також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством. 
 

                                            VIII. Очікувані результати 
Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному 

розвитку культурної сфери, розширенню інформаційних ресурсів, підвищенню 

якості культурно-мистецьких послуг, відродженню традиційної народної 

культури, національно-патріотичному вихованню, збереженню культурної та 

археологічної спадщини, популяризації читання.  

 

                                  IX. Контроль за виконанням Програми 
Контроль за виконанням Програми здійснює  управління гуманітарної 

сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради, постійна комісія 

селищної ради з питань освіти, культури та туризму, духовності, охорони 

здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціального захисту 

населення 
 Управління гуманітарної сфери  подає виконавчому комітету селищної 

ради  інформацію про виконання Програми щороку до 10 грудня та підсумки 

виконання – до 1 листопада 2021 року. Хід виконання Програми заслуховує 

профільна постійна комісія селищної ради по мірі необхідності 



 
 
 
 

 


	Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в територіальній громаді на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму.

