УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № ПРОЕКТ
__________2021 р

Іллінці

__ сесії 8 скликання

Про затвердження Програми
розвитку культури Іллінецької
міської
територіальної
громади на 2022-2024 роки
Враховуючи подання Управління культури Іллінецької міської ради щодо
затвердження Програми розвитку культури на 2022-2024 роки, рекомендації
постійних комісій міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
соціального захисту населення та з питань планування фінансів і бюджету,
соціально-економічного розвитку територіальної громади, керуючись п.22 ч.1
ст.26, ч.1 ст.59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про
місцеве самоврядування в Україні» (із змінами та доповненнями), міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму розвитку культури Іллінецької міської територіальної
громади на 2022-2024 роки (далі - Програма) (додається).
2. Виконавчому комітету міської ради та Управлінню культури Іллінецької
міської ради забезпечити виконання Програми.
3. Фінансовому управлінню Іллінецької міської ради під час формування
показників бюджету на 2022-2024 роки врахувати потребу в асигнуваннях на
виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його
пріоритетів.
4. Встановити, що дане рішення вводиться в дію з 01 січня 2022 року.
Рішення 4 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 23.12.2020 року №42
«Про
затвердження Програми розвитку культури Іллінецької міської
територіальної громади на 2021-2023 роки визнати таким, що втратило чинність
з 01.01.2022 року в частині Програми розвитку культури Іллінецької міської
територіальної громади на 2022-2023.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальної громади (Вітковська Ж.Г.)

Міський голова

Володимир ЯЩУК

Затверджено
Рішенням 15 сесії 8 скликання
Іллінецької міської ради «Про
затвердження
Програми
розвитку культури Іллінецької
міської територіальної громади
на
2022-2024
роки»
від 14.07.2021 р.№______

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2022-2024 РОКИ
І. Загальні положення
Програма розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на
2022-2024 роки (надалі – Програма) базується на Конституції України, законах
України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та
бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту», «Про туризм», Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Указів
Президента України «Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв»,
«Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і
ювілярів», Указів Президента України щодо встановлення професійних свят і
пам’ятних дат, та інших нормативно-правових актів України, рішеннях сесії та
виконавчого комітету Іллінецької міської ради
Програма передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері
культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в місті,
розвиток культурних традицій міста, 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
проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв
та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та
культурного обслуговування населення.
ІІ. Мета та основні завдання
Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних
здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних
цінностей нашого краю Досягнення цієї мети можливе за умови створення

ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від
форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури,
творчих колективів, об’єднань.
Розвиток культури в місті та селах територіальної громади базується на
таких засадах:
 вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури,
збереження
та
розвиток
закладів
культури,
недопущення
перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану
матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в
соціально-культурному житті;
 створення умов для функціонування закладів культури, надання якісних
культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;
 відродження української та інших національних культур, мов, збереження
культурних традицій міста;
 створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості,
популяризація кращих мистецьких надбань міста, проведення
різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток
народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;
 естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої
молоді;
 розвиток туризму в громаді;
 збільшення обсягів видатків на розвиток культури;
 збереження національної культурної спадщини, як основи національної
культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур та
етносів, які населяють місто;
 забезпечення високого рівня підготовки та проведення урочистих заходів
в м. Іллінці з нагоди відзначення свят державного, обласного, місцевого
значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій,
професійних свят та інших знаменних дат;
 створення позитивного іміджу міста та популяризації його економічного
та культурного потенціалу, вшанування видатних людей, виховання у
молодого покоління патріотизму, шани та поваги до історії рідного краю,
народних традицій;
 забезпечення якісної та належної організації і проведення покладань до
меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків міста з нагоди відзначення
загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам’ятних та інших
дат;
 вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ,
організацій та нагородження їх відзнаками міського рівня із врученням
грошових премій, цінних подарунків за значний внесок у розвиток міста,
вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого
покоління, миротворчу, благодійну діяльність;
 нагородження учнів та вихованців навчальних закладів системи загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти, початкових спеціалізованих

мистецьких навчальних закладів та клубних формувань, дитячо-юнацької
спортивної школи, які вибороли призові місця в предметних олімпіадах,
конкурсах, виставках, фестивалях, спортивних змаганнях різних рангів,
сприяння пошуку талановитої та обдарованої молоді, розвитку її
інтелектуальних та творчих здібностей, відзначення педагогів та
керівників закладів освіти міста, які навчають та виховують талановиту
юнь;
 забезпечення та організація привітань з нагоди відзначення Міжнародного
дня захисту дітей та Дня Святого Миколая закладів освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, що розташовані на території Іллінецької
міської об’єднаної територіальної громади та громадських організацій
міста, які займаються вихованням, доглядом та захистом прав дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які опинились
у складних життєвих обставинах та дітей, які потребують корекції
фізичного та розумового розвитку;
 налагодження міжнародних зв’язків, обмін досвідом, реалізація спільних
проектів, підвищення іміджу Іллінецької міської територіальної громади.
Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер
Програми розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на
2022-2024 роки.
ІІІ. Фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової
реалізації положень, що їх визначено основами законодавства про культуру, в
концептуальних напрямах діяльності органів виконавчої влади, щодо розвитку
культури, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України.
Основним джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Іллінецької
міської територіальної громади, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно
до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми та кошти
інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

IV. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми сприяє:
 підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;
 поліпшення культурного обслуговування населення;
 покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
 здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів
закладів культури;
 забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери;

 проведення урочистостей з нагоди відзначення державних, регіональних,
міських свят та заходів, професійних свят, ювілейних дат, визначних
пам’ятних подій державного, регіонального та місцевого значення;
 організація і проведення покладань до меморіалів, пам’ятників та
пам’ятних знаків міста та громади з нагоди відзначення
загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам’ятних та інших
дат;
 вручення грошових премій обдарованим учням, вихованцям, педагогам та
керівникам закладів освіти, культури і фізичної культури та спорту міської
об’єднаної територіальної громади;
 розвиток туристичного потенціалу громади експлуатація якого
забезпечить оптимальне туристично-рекреаційне навантаження та повне
збереження туристичних ресурсів громади;
 налагодження міжнародних зв’язків, обмін досвідом, реалізація спільних
проектів, підвищення іміджу Іллінецької міської територіальної громади.
V. Механізм управління
Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми, та забезпечення
здійснює виконавчий комітет міської ради.
Безпосереднім виконавцем заходів Програми є Управління культури
Іллінецької міської ради.

Міський голова

Володимир ЯЩУК

