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І. ПАСПОРТ 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Гуманітарний відділ 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Пункт 5 доручення голови Городищенської сільської 

ради від 07.12.2020 року № 1  «Про Програму розвитку 

культури та мистецтва на 2021-2025 роки» 

3. Розробник Програми Гуманітарний відділ  

4. Співрозробники Програми Виконавчий комітет Городищенської сільської ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет, гуманітарний відділ, заклади 

культури, бібліотеки, музична школа 

6. Учасники Програми Гуманітарний відділ, заклади культури, бібліотеки, 

музична школа 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього 

650,0 

 



ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

 

Цільова програма «Розвиток культури та мистецтва у Городищенській громаді на 

2021-2025 роки»  (далі – Програма) визначає стратегічні пріоритети розвитку галузі культури 

і мистецтва. Вона передбачає підвищення ефективності діяльності закладів культури і 

мистецтва, оптимізацію, модернізацію, комп’ютеризацію та охоплення Інтернетом мережі 

бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів їх 

інноваційної діяльності, забезпечення реалізації прав громадян / громадянок на доступ до 

інформації, охорону культурної спадщини, здобуття мистецької освіти, залучення до 

культурних цінностей і духовних надбань. Програма спрямована на розвиток здібностей та 

задоволення потреб всіх верств населення Городищенської ТГ незалежно від віку, статі та 

місця проживання. 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки 

і бібліотечну справу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків», інших чинних нормативно-правових актів з питань 

розвитку культури, Порядку розроблення та затвердження місцевих цільових програм, 

затвердженого Городищенською сільською радою від 08 грудня 2020 року № 1/28. 

Програма розроблена з врахування гендерного підходу, направлена на подолання 

виявлених гендерних розривів у сфері розвитку культури Городищенської громади: 

 

ІІІ.  ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

Основною метою Програми є створення умов для сприяння творчій активності 

громадян (-ок) і умов формування в Україні громадянського суспільства, що передбачає 

забезпечення реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних 

прав громадян (-ок), засвоєння та використання новітніх знань і технологій, збереження 

безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб 

мешканців і мешканок громади, а також сприяння якісній професійній освіті талановитої 

мистецької молоді, підтримка творчих колективів з обміну мистецькими набутками, 

реалізація освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, висвітлення заходів 

Програми в засобах масової інформації, зокрема на офіційному вебсайті територіальної 

громади та сторінках закладів культури у соціальній мережі «Facebook». 

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ 

ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є: 

- упровадження ефективних механізмів менеджменту в діяльність закладів культури, у тому 

числі електронних послуг; 

- визначення та задоволення місцевих потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового 

покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професіоналізму; 

- збереження та популяризація історико-культурної спадщини; 

- сприяння гастрольній діяльності мистецьких колективів закладів культури; 

- фінансова підтримка місцевих клубних закладів і бібліотек; 

- участь у конкурсах, фестивалях, семінарах, науково-практичних конференціях різних рівнів 
керівників і творчих колективів закладів культури;  

- модернізація систем охорони об’єктів культурної спадщини, бібліотек, закладів культури, 

виконання необхідних ремонтних і реставраційних робіт; 

- технічне оновлення закладів культури та бібліотек. 

  

Фінансування заходів Програми  здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого 

бюджету Городищенської сільської ради із залученням інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. Щорічно при внесенні змін до бюджету передбачати, виходячи 

із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. 

Фінансова складова Програми може бути змінена шляхом внесення змін до Програми. 

 

 



Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

I 

(2021 рік) 
II 

(2022 рік) 
III 

(2023 рік) 
ІV 

(2024 рік) 
V 

(2025 рік) 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. 

грн.) 

50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 650,0 

 

Програму передбачено реалізувати у період з 2021 по 2025 рік включно. 

 

V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу 

взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на: 

- створення умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого 

рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, незалежно від віку, 

статі та місця проживання; 

-  державну підтримку професійного та аматорського мистецтва; 

- збереження та актуалізацію нематеріальної культурної спадщини, розвиток 

народних художніх ремесел; 

- зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень закладів 

культури і мистецтва, бібліотек; 

- забезпечення охорони, збереження і використання культурної та археологічної 

спадщини; 

- реалізацію державної політики у сфері культури, мистецтва та книговидавничої 

справи.  

Виконання Програми сприятиме значному розвитку культурної сфери у громаді, 

розширенню інформаційних ресурсів галузі, підвищенню якості культурно-мистецьких 

послуг, відродженню традиційної народної культури, національно-патріотичному 

вихованню, збереженню культурної та археологічної спадщини, популяризації читання тощо. 

VI. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Розділ подано у додатку до Програми. 

 

VIІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет 

сільської ради відповідно до розподілу обов'язків.  

Виконавці заходів Програми звітують гуманітарному відділу Городищенської 

сільської ради щокварталу до 15 числа місяця, що передує звітному періоду. 

Відповідальним виконавцем Програми є гуманітарний відділ, який щороку інформує 

Городищенську сільську раду про результати її виконання. Після закінчення терміну 

реалізації Програми гуманітарний відділ готує підсумковий звіт про її виконання, подає його 

виконавчому комітету сільської ради та розміщує на офіційному вебсайті Городищенської 

сільської ради. 

 

 

 

 

 

 



Додаток до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  
 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

«Розвиток культури та мистецтва у Городищенській громаді на 2021-2025 роки» 

 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 

заходу 

програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 

тис. грн, Очікуваний 

результат  усього,  

у т.ч.: 
2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
2024 

рік 
2025 

рік 
І. Модернізація галузі культури в громаді, зміцнення матеріально-технічної бази 

1.1 Модернізувати 

систему культури з 

урахуванням 

сучасних тенденцій 

розвитку галузі, 

демографічних, 

економічних, 

соціальних 

перспектив та потреб 

мешканців і 

мешканок громади 

1.1.1. Моделювання 

базової мережі 

закладів культури 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення 

оптимальної мережі 

закладів освіти 

  1.1.2. Проведення 

основних культурно-

мистецьких заходів: 

конкурси, фестивалі, 

конференції, державні 

та регіональні свята, 

семінари, конференції, 

інші культурні заходи 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

90,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Збільшення кількості 

осіб, охоплених 

заходами. Відзначення 

державних та 

професійних свят, 

ювілейних та 

пам’ятних дат, 

проведення конкурсів 

та фестивалів 

 

  1.1.3. Проведення 

щорічних масових, 

концертних заходів за 

участю керівництва 

громади, що мають 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

45,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Інформування і 

задоволення творчих 

потреб громадян / 

громадянок, їх 

естетичне виховання, 



представницький 

характер або 

присвячені знаменним 

датам, річницям 

розвиток збагачення 

духовного потенціалу 

через проведення 

масових концертних 

заходів у громаді 

 
1.2 Популяризувати 

дослідження, 

збереження та 

відродження 

традиційної народної 

культури, 

організовувати 

дозвілля населення і 

розвиток 

аматорського 

мистецтва 

1.2.1. Організація та 

проведення на 

території громади 

концертів аматорських, 

професійних і 

народних колективів та 

окремих виконавців 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

40,0  10,0 10,0 10,0 10,0 Збереження та 

відродження традицій 

українського народу 

  1.2.2. Організація та 

проведення щорічного 

Фестивалю млинців у 

Городищенській 

громаді, святкових 

заходів з нагоди Дня 

села 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

140,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Збереження 

наступності та 

продовження практики 

проведення 

фольклорних свят, які 

супроводжуються 

культурно-

мистецькими, 

спортивно-масовими 

змаганнями, іграми, 

народними розвагами 
  1.2.3. Проведення 

творчих звітів та 

обмінних концертів 

художніх колективів та 

виконавців 

аматорського 

мистецтва населених 

пунктів громади 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

20,0  5,0 5,0 5,0 5,0 Взаємодія та співпраця 

творчих колективів 

громади 

  1.2.4. Підготовка і 

проведення 

літературномистецьких 

свят із відзначення 

річниць від дня 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури, 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

20,0  5,0 5,0 5,0 5,0 Збереження та 

відродження 

літературномистецьких 

традицій, 

популяризація читання 



народження Лесі 

Українки і Тараса 

Шевченка 

бібліотеки творів Лесі Українки й 

Тараса Шевченка – 

відомих українських 

діячів 
1.3 Сприяти участі 

кращих аматорських 

колективів та 

окремих виконавців 

громади у 

культурномистецьких 

заходах різних рівнів 

(місцеві, районні, 

обласні, 

всеукраїнські, 

міжнародні) 

1.3.1. Організація у 

громаді та участь 

мистецьких колективів 

у фестивалях і 

конкурсах різних 

рівнів 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

45,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Збільшення кількості 

учасників творчих 

заходів різних рівнів 

  1.3.2. Забезпечення цих 

заходів технологічно, 

колективів –  

костюмами й 

музичними 

інструментами 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Вдосконалення 

сценічних образів 

аматорських 

колективів 

1.4 Здійснювати 

підтримку творчих 

ініціатив установ та 

підприємств, 

громадських та 

релігійних 

організацій у 

реалізації 

культурномистецьких 

проєктів  

1.4.1. Реалізація 

проєкту «Люди 

громади» (відзначення 

кращих авторів статей 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Збільшення кількості 

історій про життя 

людей, що проживають 

на території 

Городищенської ТГ 

через оприлюднення 

на офіційному вебсайті 

та у соціальних 

мережах. Відзначення 

кращих авторів статей 
  1.4.2. Участь у грантах 

для створення 

мистецьких проєктів у 

рамках  УКФ та ін. 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Залучення додаткових 

коштів на розвиток 

галузі культури 

  1.4.3. Організація 

дозвілля, проведення 

масових заходів з 

талановитими дітьми 

та дітьми пільгових 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

20,0  5,0 5,0 5,0 5,0 Задоволення потреб 

обдарованих дітей та 

дітей пільгових 

категорій 



категорій 

1.5 Зміцнити 

матеріально-технічну 

базу закладів 

культури 

1.5.1. Проведення 

реконструкцій, 

капітальних і 

поточних ремонтів 

місцевих закладів 

культури, проведення 

заходів із 

енергозбереження 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення 

сприятливих, 

комфортних і 

безпечних умов у 

закладах культури 

громади 

  1.5.2. Приведення у 

відповідність до норм 

законодавства 

утримання 

протипожежного 

захисту в приміщеннях 

закладів культури 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення належного 

протипожежного 

захисту 

  1.5.3. Систематичне 

оновлення і 

модернізація 

технологічного та 

технічного стану 

місцевих закладів 

культури та мистецтва 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Оновлення 

технологічного та 

технічного стану 

місцевих закладів 

культури 

  1.5.4. Використання 

інформаційних 

ресурсів Інтернету 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Підключення усіх 

закладів культури до 

мережі «Інтернет» 

  1.5.5. Надання 

допомоги з питань 

зміцнення 

матеріальнотехнічної 

бази 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  1.5.6. Придбання 

інструментарію, 

сценічних костюмів 

для аматорських 

колективів та окремих 

виконавців 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Вдосконалення 

сценічних образів 

аматорських 

колективів 



ІІ. Підтримка та розвиток мистецької освіти, аматорського та професійного мистецтва 
2.1 Здійснювати 

підтримку та 

розвиток мистецької 

освіти 

2.1.1. Здійснення 

капітальних видатків 

на розвиток 

естетичного виховання 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення 

сприятливих умов для 

навчання дітей, 

юнацтва та підготовка 

майбутніх митців 
  2.1.2. Упровадження 

ефективної роботи з 

підвищення 

кваліфікації 

працівників культури 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Підвищення 

кваліфікації 

працівників галузі 

культури  

 

  2.1.3. Запровадження 

інноваційних форм 

роботи, майстер-

класів, видання 

методичної літератури   

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Формування 

професійної 

майстерності 

2.2 Здійснювати 

підтримку та 

розвиток 

аматорського та 

професійного 

мистецтва 

2.2.1. Створення та 

розвиток аматорських 

театрів в будинках 

культури 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

культури 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  2.2.2. Фінансова 

підтримка аматорських 

колективів громади зі 

званням «зразковий», 

«народний» 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  2.2.3. Нагородження 

працівників галузі 

культури, колективів з 

нагоди Дня 

працівників культури 

та майстрів 

аматорського 

мистецтва 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  2.2.4. Призначення та 

виплата премій у галузі 

культури та мистецтва 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Підтримка розвитку 

культури, 

стимулювання та 

визнання суспільством 

молодих  талановитих 

митців громади 



ІІІ. Нематеріально культурна спадщина 
3.1 Здійснити вивчення, 

збереження та 

популяризацію 

нематеріально 

культурної спадщини 

народних промислів 

3.1.1. Виготовлення 

серії відеофільмів, 

DVD-дисків із 

записами обрядів, 

народних пісень 

документальних 

фільмів патріотичного 

спрямування 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення картотеки 

щодо збереження 

нематеріально 

культурної спадщини 

  3.1.2. Організація та 

проведення пленерів, 

виставок 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  3.1.3. Організація та 

проведення пленерів, 

виставок 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  3.1.4. Створення 

картотеки умільців / 

майстрів декоративно-

ужиткового 

мистецтваа 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Збільшення кількості 

умільців / майстрів 

декоративно-

ужиткового мистецтва  

у громаді 
ІV. Охорона об’єктів культурної спадщини та розвиток музейної справи 

4.1 Забезпечити 

збереження об’єктів 

культурної спадщини 

4.1.1. Визначення меж 

територій пам’яток 

національного та 

місцевого значення, 

щойно виявлених 

об’єктів культурної 

спадщини  

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

земельний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Захист, збереження та 

популяризація 

пам’яток культурної 

спадщини держави 

  4.1.2. Виготовлення 

облікової документації 

на пам’ятки, створення 

картотеки «Пам’ятки 

історії та культури» 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       



  4.1.3. Виготовлення та 

встановлення 

охоронних дошок і 

охоронних знаків 

нового зразка, 

інформаційних 

таблиць єдиного зразка 

на пам’ятках 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  4.1.4. Проведення 

поточних ремонтів 

історичних пам’яток  

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  4.1.5.Проведення 

ремонтно-

реставраційних робіт 

на аварійних об’єктах 

культурної спадщини 

місцевого значення  

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада 
Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

4.2 Розвивати та 

підтримувати 

музейну справу 

4.2.1. Створення 

музейних кімнат і 

куточків в закладах 

культури та освіти з 

метою подальшого 

розвитку музейної 

справи 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури, 

заклади освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення музейних 

кімнат, куточків; 

упровадження та 

підтримка 

інтерактивних 

виставок 

  4.2.2. Участь та 

організація  сучасних  

виставок музейних 

експонатів, 

театралізованих та 

музичних 

інтерактивних 

музейних виставок для 

цільових аудиторій, 

зокрема в музеї села у 

Городищенському 

ЗЗСО 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, заклади 

культури, 

заклади освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

V. Бібліотечна справа та розвиток читання. Забезпечення діяльності бібліотечних установ 
5.1 Удосконалювати 

бібліотечну справу та 

розвиток читання 

5.1.1. Формування 

електронних каталогів 
2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, 

бібліотеки 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Шляхом технічного та 

програмного 

вдосконалення  

формування бази 



доступу для читачів 

громади. Якісна 

інформаційна 

підтримка 

бібліотечних 

фондів.Популяризація 

світових  літературних 

видань та новітніх 

творів 

 

  5.1.2. Створення 

каналів обміну з 

бібліотеками громади, 

регіону 

2021-2025 

роки 
Гуманітарний 

відділ, 

бібліотеки 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

5.2 Популяризувати 

читання творів 

українських 

письменників та 

літературу рідного 

краю 

5.2.1. Закупівля 

художніх та суспільно 

важливих творів 

українських 

письменників; 

історико-краєзнавчої, 

патріотичної, дитячої 

літератури, мемуарів 

видатних людей краю, 

спогадів учасників 

Революції Гідності та 

АТО / ООС, 

літератури, 

присвяченої цим 

подіям 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, 

бібліотеки 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Популяризація 

українських 

літературних видань, 

збільшення інтересу до 

читання літератури 

національно-

патріотичного 

спрямування 

  5.2.2. Планомірне 

поповнення 

книжкових фондів 

бібліотек, насамперед 

українською мовою, із 

залученням коштів 

різних джерел 

фінансування 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, 

бібліотеки 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

80,0  20,0 20,0 20,0 20,0  

5.3 Сприяти творчому 

розвитку місцевих 
5.3.1. Підтримка 

місцевих авторів для 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

Бюджет 

Городищенської 

40,0  10,0 10,0 10,0 10,0 Збільшення кількості 

друкованих видань 



письменників видавництва та 

популяризації їх 

творчих доробків 

гуманітарний 

відділ 
сільської ради місцевих авторів 

  5.3.2. Проведення 

творчих зустрічей із 

місцевими 

письменниками та 

відомими 

особистостями в  

бібліотеці 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ, 

бібліотеки 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

5.4 Зміцнити 

матеріально-технічне 

та методичне 

забезпечення 

5.4.1. Проведення 

реконструкцій, 

капітальних і поточних 

ремонтів місцевих 

бібліотек, заходів із 

енергозбереження 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення 

сприятливих, 

комфортних і 

безпечних умов у 

бібліотечних установах 

громади 
  5.4.2. Забезпечення 

передплати 

періодичних видань 

українською мовою 

для місцевих бібліотек  

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

110,0 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0  

  

 
5.4.3. Здійснення 

поетапного 

забезпечення 

комп’ютерами 

бібліотек 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  

 
5.4.4. Використання 

інформаційних 

ресурсів Інтернету, 

забезпечення 

підключення 

бібліотечних установ 

до мережі 

2021-2025 

роки 
Виконавчий 

комітет, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

5.5 Здійснювати 

фінансову підтримку 

бібліотечних 

працівників  

5.5.1. Нагородження 

бібліотечних 

працівників з нагоди 

Дня бібліотек (або до 

Дня працівників 

культури) 

2021-2025 

роки 
Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний 

відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

       

  УСЬОГО    650,0 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0  



 

 

 

 

 




