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1. 

Назва 
Програми 

Програма розвитку культури, мистецтв та організації 
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2.Вступ 

Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 
2021 – 2025 роки (далі – Програма) базується на фундаментальному значенні 
культури в суспільному житті. 

Програма охоплює головні напрямки культурно-просвітницької діяльності 
закладів культури Гірської сільської ради. Окремі розділи програми розроблені 
на підставі Законів України «Про охорону культурної спадщини», указів 
Президеннта України «Про державну підтримку клубних закладів», «Про 
додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні». 

Надання послуг з організації дозвілля населенню у сфері культури 
здійснюється мережею базових закладів культури ОТГ:                      
- Ревненський БК;  
- Мартусівський БК 
- Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення 

 
3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, 

зокрема таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної 
гідності та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до 
найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас вивчення та 
оновлення традицій, сприяє розвитку активної участі громадськості. 
Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою 
передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації особистості 
шляхом культурного самовираження незалежно від місця проживання, статусу, 
приналежності до певної соціальної чи етнічної групи; майнового статусу, 
походження, статі. 

В умовах децентралізації важливою складовою процесу повноцінного 
розвитку та виховання жителів громади є збереження та розвиток культурних 
надбань, забезпечення творчого довголіття, організації змістовного дозвілля, 
запобігання антигромадських проявів. 

Стан сфери культури на сучасному етапі не дає змоги в повному обсязі 
задовольняти зростаючі потреби культурного і духовного розвитку жителів 
громади. Актуальними є проблеми інформатизації, модернізації та технічного 
переобладнання закладів культури, якості надання послуг у сфері культури і 
мистецтва з урахуванням державних соціальних стандартів. 

Невід’ємну основу творчо-виробничого процесу театрально-концертних 
заходів складає наявність та повнота забезпечення музичними інструментами, 
звукопідсилювальною та освітлювальною апаратурою, сценічними костюмами 
та іншими атрибутами. 

Для розв’язання цих проблем необхідний комплексний підхід до 
координації діяльності закладів культури, взаємодія з органом місцевого 
самоврядування та міжгалузева координація, регіональне регулювання та 
фінансова підтримка закладів культури, які є основними центрами розвитку 
культури на території  ОТГ. 

5. Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, терміни 
та етапи виконання програми 



Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є: 
- забезпечення збереження мережі закладів культури, їх розширення та 

поліпшення умов їх функціонування; 
- забезпечення необхідною матеріально-технічною базою всіх закладів 

культури; 
- упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької 

діяльності з урахуванням автентичності національних традицій, економічних 
факторів; 

- визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка 
нового покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професійності; 

- поліпшення стану збереження історико-культурної спадщини; 
- сприяння розвитку гастрольній діяльності закладів культури ОТГ; 
- будівництво закладу культкри в с. Гора; 
- проведення капітальних ремонтів будівель закладів культури в селах 

Ревне та Мартусівка; 
- участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конкурсах, 

фестивалях, семінарах тощо. 
Реалізація Програми дозволить досягти розв’язання проблем, що 

накопичились у сфері культури, вона покликана закласти надійне підґрунтя 
сталого інноваційно-культурного розвитку Гірської ОТГ. 

Програма реалізується протягом 2021-2025 років і не поділяється на етапи, 
так як заходи Програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної 
залежності один від одного. 

 
6. Мета реалізації Програми 

Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 
2021 – 2025 роки визначає мету і основні завдання для збереження та 
всебічного розвитку культури Гірської об’єднаної територіальної громади. 

Основною метою Програми є виховання свідомого громадянина шляхом 
відродження, збереження та популяризації духовних здобутків, звичаїв та 
традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю, 
реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення 
належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури 
міста, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців 
громади. Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних 
механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, закладів культури, творчих 
колективів, об’єднань, тому основними завданнями галузі культури є:  

- забезпечення розвитку культури й духовності населення громади; 
- підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, науково-методичного, інформаційного забезпечення 
галузі; 

- збереження національної культурної спадщини ОТГ (рухомих та 
нерухомих пам’яток і цінностей) як основи національної культури, збереження 
культурних традицій; 

- забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження 
надбань традиційної народної культури; 



- збереження нематеріальної культурної спадщини та народних промислів; 
- охорона й збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини; 
- збереження та розвиток осередків традиційних народних художніх 

промислів; 
- забезпечення  свободи творчості,  доступу до культурних надбань; 
- формування патріотичної свідомості та національної гідності;  
- збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури; 
- зміцнення  та оновлення наявної  матеріально-технічної бази закладів 

культури;  
- створення системи інформатизації галузі, забезпечення закладів культури 

комп’ютерною та кінотехнікою; 
- забезпечення капітальних вкладень у заклади культури ОТГ для їх 

функціональної спроможності; 
- створення умов для повноцінного функціонування мережі закладів 

культури та мистецтва, кадрового потенціалу; 
- організація роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів; 
- підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті; 
- участь у конкурсах та фестивалях на місцевому, районному, обласному, 

всеукраїнському та міжнародному рівні; 
- проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, 

розвиток народної творчості; 
- створення умов для розвитку аматорської народної творчості, 

популяризація кращих мистецьких надбань ОТГ; 
- створення умов для подальшого розвитку професійного і  самодіяльного 

мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення; 
- розвиток самодіяльної народної творчості, вокального, хореографічного, 

театрального і декоративно – прикладного мистецтва; 
- залучення жителів громади до активної участі у народній творчості, в 

колективах художньої самодіяльності; 
 - надання якісних культурних послуг, задоволення інтелектуальних та 

духовних потреб жителів громади; 
- залучення населення до збереження цінностей традиційної культури та 

забезпечення в сучасних умовах спадкоємності поколінь, консолідації 
суспільства на основі народних традицій; 

- створення необхідних соціально-економічних умов для рівноправного 
розвитку культур етнічних груп, що проживають на території громади; 

- естетичне і духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої 
молоді;  

- реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів 
для мешканців сільської місцевості; 

- комплектування та комп’ютеризація бібліотек; 
- оновлення бібліотечних фондів. 

 
7. Напрями діяльності Програми 

Сьогодні необхідно визначити місце та роль закладів культури в 
культурному та духовному житті ОТГ, патріотично - національному вихованні 
молоді.  



Програма регламентує основні напрямки подальшого вдосконалення форм 
і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим  святам; 
реалізацію єдиної політики у сфері організації концертів, театралізованих свят, 
тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей; 
подальший розвиток української культури та традицій; підтримку народної 
творчості, обдарованих дітей; розвиток народної аматорської творчості та 
популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток 
культурної інфраструктури. 

Для вирішення поставленої мети Програми виокремлюються такі 
напрямки: 

1. Художньо-естетичне виховання та початкова мистецька освіта 
2. Розвиток культурно - дозвіллєвої  діяльності 
3. Розвиток аматорського мистецтва 
4. Розвиток бібліотечної галузі 
5. Вивчення та збереження культурної спадщини  
6. Зміцнення матеріально – технічної бази закладів культури 

 
8. Заходи реалізації Програми 

Реалізація Програми забезпечить поширення функцій та сфер застосування 
й розвитку української культури в усіх її проявах, формування цілісного 
національного інформаційно-культурного простору. 

Передбачені кроки сприятимуть вихованню духовно та гармонійно 
розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, 
забезпечать вільний творчий, інтелектуально - духовний розвитку дітей та 
молоді. 

Заходи Програми спрямовано передусім на підтримку й розвиток культури 
і духовності населення громади, культурно-духовних починань, які спрямовані 
на відродження й популяризацію української культури, зокрема пісенної, 
театральної, танцювальної та іншої традиційної спадщини, її поєднання з 
кращими сучасними зразками і методами поширення. 

Ключовою ознакою Програми є те, що значна частина заходів закладає 
передумови для їх еволюційного відтворення зусиллями творчих колективів 
закладів культури, засобів масової інформації, доступністю початкової 
мистецької освіти, жителів громади, молоддю, дітьми, які є учасниками заходів 
цієї Програми.  

Культурно-мистецькі заходи пердбачають розвиток та виявлення 
творчообдарованої молоді, сприяння розвитку талантів та активізацію роботи в 
напрямку залучення до участі у сільських, міських, обласних та інших 
культурно-мистецьких і розважальних заходах, створення спрятливого 
культурного середовища для самовираження жителів громади та системи 
підтримки бібліотек як головних центрів інформування населення з усіх 
галузей знань, організації просвітницької  роботи. 

 
9. Фінансове забезпечення Програми та етапи її реалізації 

 Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, передбачених 
в бюджеті ОТГ на відповідний рік, а також передбачає залучення 



позабюджетних коштів інвесторів, громадських фондів, бюджетів інших рівнів 
та інших джерел, що не суперечить чинному законодавству України. 

Термін дії Програми – 2021 – 2025 роки. 
 

                                10. Очікувані результати виконання Програми 
Внаслідок реалізації Програми планується досягнення істотного поступу 

на визначених вище пріоритетних напрямах та буде забезпечен:  
- підняття рівня культурного обслуговування населення; 
- створення сприятливих умов для розвитку культури  задоволення 

духовних потреб та забезпечення прав громадян у сфері культури; 
- підвищення ролі культури та духовності у суспільному житті; 
- задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання; 
- відродження і розвиток кращих традицій народного мистецтва та 

мистецького аматорства через розвиток базової мережі закладів культури; 
- підвищення ролі культурної спадщини у духовному розвитку громадян, у 

формуванні національної свідомості; 
- підвищення якості роботи з охорони культурної спадщини; 
- розвиток аматорського мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;  
- відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва та народної 

творчості; 
- участь ОТГ в обласних культурних проектах, культурно-інформаційному 

обміні з іншими територіальними громадами області; 
- збагачення духовного потенціалу через проведення масових, концертних 

і культурологічних заходів ОТГ; 
- активізація участі у всеукраїнських, обласних, регіональних заходах; 
- покращення бібліотечного обслуговування населення, забезпечення 

інформаційного та читацького запиту кращими творам вітчизняної та 
зарубіжної книжкової продукції; 

- здійснення  інформаційної підтримки бібліотечних фондів, 
популяризовані літературні видання та новітні твори; 

- удосконалення  бібліотечної справи та розвиток читання шляхом 
технічного та програмного формування бази та мережевого доступу для читачів 
ОТГ; 

- розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з 
використанням інноваційних технологій; 

- оновлення бібліотечних фондів та збільшення кількості читачів в 
сільських бібліотеках; 

- регулювання фінансової підтримки закладів культури, які є основними 
центрами розвитку культури Гірської ОТГ; 

- оновлення та переоснащення матеріально-технічної бази закладів 
культури; 

- ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових 
коштів з інших джерел згідно чинного законодавства; 

- здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних та поточних 
ремонтів закладів культури; 

- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери; 
- підвищення кваліфікації спеціалістів закладів культури. 



 
11. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий 
комітет Гірської сільської ради. Головним виконавцем та координатором 
програми є управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення, яке  розглядає матеріали звіту у визначений термін, аналізує надану 
виконавцями статистичну та аналітичну інформацію; забезпечує використання 
бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел 
фінансування; надає необхідну допомогу закладам культури; вносить 
пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів, вирішує 
проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми. 
 
Секретар ради                                                                      Людмила ШЕРШЕНЬ 



Додаток 2 
                     до Програми 

 
Напрями діяльності та основні заходи    

Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області на 2021 – 2025 роки 

.  
№ 

з/п 

Назва напряму 
діяльності  

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів Програми з 
виконання завдання 

Строки 
виконанн

я 
заходу 

Виконавці Очікуваний 
результат 

1. 
 

Художньо-
естетичне 
виховання та 
початкова 
мистецька 
освіта 

Підтримка та розвиток 
початкової мистецької освіти. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільськог 
району Київської області, будинки 
культури та бібліотеки  

Естетичне 
виховання дітей та 
юнацтва громади 

Забезпечення доступності 
початкової мистецької освіти. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільськог 
району Київської області, будинки 
культури та бібліотеки  

Забезпечення 
доступності  
початкової 
мистецької освіти 
для обдарованих 
дітей та молоді 
ОТГ 

Створення належних умови для 
індивідуальноого та групового 
викладання  педагогів 
початкового спеціалізованого 
мистецького навчального 
закладу. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільськог 
району Київської області, будинки 
культури та бібліотеки  

Створення  умов 
організації 
повноцінного 

навчального 
процесу в  

закладі.                   
          

 



Аналіз наявності та 
забезпечення потреб в 
навчально - методичних 
матеріалах. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільськог 
району Київської області, будинки 
культури та бібліотеки  

Забезпечення 
закладу нотною, 
методичною, 
довідковою 
літературою 

Сприяння участі учнів та 
викладачів в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
мистецьких фестивалях та 
конкурсах. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільськог 
району Київської області, будинки 
культури та бібліотеки  

Популяризація 
конкурсів з 
підтримки і 
розвитку культури 
та музичних 
цінностей 

2. Розвиток 
культурно - 
дозвіллєвої  
діяльності 
громади 

Підвищення рівня духовності, 
культури та моралі жителів 
громади  через доступ до 
культурних благ та різноманіття 
культурних і творчо-
розвиваючих практик .  

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільськог 
району Київської області, будинки 
культури та бібліотеки  

Підвищення ролі 
культури та 
духовності у 
суспільному  
житті 

Забезпечення інформаційного 
простору для висвітлення 
діяльності закладів культури та 
досягнень учасників та  
мистецьких колективів на сайті 
Гірської сільської ради   

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільськог 
району Київської області, будинки 
культури та бібліотеки  

Забезпечення 
належного рівня 
якості надання 
послуг 

Проводення  роботи з жителями  
громади по залученню нових 
учасників до участі у творчих 
колективах та гуртках закладів 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету Гірської 

Забезпечення 
належного рівня 
якості надання 
послуг 



культури. сільської ради Бориспільськог району 
Київської області, будинки культури та 
бібліотеки  

Сприяння створенню нових 
дитячих та дорослих колективів 
народної творчості, гуртків, 
любительських об’єднань та 
клубів за інтересами.  

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільськог району 
Київської області, будинки культури та 
бібліотеки  

Популяризація 
серед населення 
культури та 
духовності. 

Забезпечення інноваційної 
складової у діяльності закладів 
культури, зокрема організації 
культурно-масових та 
дозвільних заходів, що  
відповідають потребам громади 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Забезпечення 
належного рівня 
якості надання 
послуг населенню. 
Задоволення 
творчих потреб 
громадян, їх 
естетичне 
виховання 

Охоплення культурно-
митецькими та просвітницькими 
заходами  населення ОТГ щодо 
відзначення державних, 
професійних свят, ювілейних, 
знаменних та пам’ятних дат 
історії та сучасності держави, 
краю, проведення циклу 
культурних заходів історико-
патріотичного напрямку. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Задоволення 
духовних потреб 
та забезпечення 
прав громадян у 
сфері культури 

Сприяння відновленню, 
збереженню та вдосконаленню 
молодіжних та дитячих шоу, 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 

Популяризація 
української 
культури 



свят, традиційних форм 
культурно - дозвілєвої роботи у 
закладах культури ОТГ. 

виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки 
сіл Мартусівка та Ревне 

Участь мистецьких колективів 
закладів культури  у 
всеукраїнських, обласних, 
районних фестивалях та 
конкурсах. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Популяризація 
конкурсів з 
підтримки і 
розвитку культури 
населення 

4. Розвиток 
бібліотечної 
галузі 

Відновлення бібліотеки в с.Гора 2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Відновлення 
бібліотечного 
обслуговування 
населення 

Удосконалення бібліотечної 
справи та розвиток читацтва 
серед дітей, молоді та жителів 
об’єднаної територіальної 
громади. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Покращення 
бібліотечного 
обслуговування 
населення 

Проводення  постійної роботи 
щодо популяризації сучасної 
української та світової 
літератури . 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Покращення 
бібліотечного 
обслуговування 
населення 

Продовження  роботи по 
розвитку традиційних та пошуку 
нових форм роботи з читачами, з 
метою підтримки розвитку 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 

Удосконалення  
бібліотечної 
справи 



гармонійної особистості, 
створення умов для всебічного 
виховання дітей та молоді 
громади. 

ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Запровадження сучасних 
інформаційних технології у 
практику  роботи бібліотек, 
комп'ютеризація основних 
процесів бібліотечної роботи, 
забезпечення бібліотек громади 
новітніми технічними засобами.  

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Удосконалення  
бібліотечної 
справи з 
використанням 
інноваційних 
технологій 

Покращення передплати 
періодичних видань для повного 
задоволення потреб населення, 
поповнення фонду  бібліотечної 
системи новими виданнями 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Підтримка  
бібліотечних 
фондів, 
популяризація 
літературних 
видань та новітніх 
творів 

Проведення заходів щодо 
відзначення пам’ятних дат 
відомих українських та 
зарубіжних літературних  діячів 
та інших знаменних дат, 
державних свят. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Забезпечення 
належного рівня 
якості надання 
послуг населенню 

Планування та проведення 
заходів щодо формування 
якісного читання населення, 
створення умов для його 
підтримки і розвитку, 
національно-патріотичного, 
морально-правовового 
виховання; формування 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Забезпечення 
належного рівня 
якості надання 
послуг населенню 
шляхом  
активізації участі 
у всеукраїнських, 
обласних, 



здорового способу життя, 
екологічної свідомості в 
населення  

регіональних 
заходах 

Проведення персональних 
виставок,  приурочених ювілеям  
відомих українських та 
зарубіжних літературних  діячів 
та інших знаменних дат. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Забезпечення 
належного рівня 
якості надання 
послуг населенню 
шляхом  
активізації участі 
у всеукраїнських, 
обласних, 
регіональних 
заходах 

5. Вивчення та 
збереження  
культурної 
спадщини  

Залучення населення до 
збереження цінностей 
традиційної культури та 
забезпечення в сучасних умовах 
спадкоємності поколінь, 
консолідації суспільства на 
основі народних традицій. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Підвищення ролі 
культурної 
спадщини у 
духовному 
розвитку 
громадян, у 
формуванні 
національної 
свідомості 

Забезпечення просвітницької, 
виховної ролі культурної 
спадщини. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

Задоволення 
творчих потреб 
громадян, їх 
естетичне 
виховання 

Сприяння участі майстрів 
народного художнього 
промислу і ремесла  та 
декоративно – ужиткового 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 

Підвищення ролі 
культурної 
спадщини у 
духовному 



мистецтва у місцевих, обласних 
та всеукраїнських виставках та 
конкурсах. 

ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки культури та бібліотеки  

розвитку 
громадян, у 
формуванні 
національної 
свідомості 

Організація і проведення 
театралізованих свят, 
тематичних програм, святкових 
концертів фолькльорно – 
етнографічного спрямування. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки  

Підвищення ролі 
культурної 
спадщини у 
духовному 
розвитку 
громадян, у 
формуванні 
національної 
свідомості 

Запровадження заходів щодо 
дослідження та вивчення історії 
громади, виявлення та 
популяризація самобутньої 
культурної та духовної 
спадщини, вивчення традицій, 
звичаїв, обрядів, народних 
промислів, ремесел, 
ідентифікація й визначення 
елементів нематеріальної 
культурної спадщини, створення 
обліку елементів  нематеріальної 
культурної спадщини 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки  

Відродження і 
розвиток культури 
української нації 

6. Зміцнення 
матеріально-
технічної бази 
закладів 
культури 

Забезпечення, зміцнення, 
розвиток та модернізація 
матеріально – технічної бази 
існуючої мережі закладів 
культури, поновлення  їх 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 

Здійснення 
матеріально – 
технічної 
підтримки 
закладів культури 



матеріальної бази. області, будинки  

  Проведення регулярного 
обстеження всіх закладів 
культури  ОТГ на території 
громади, не менш ніж раз на 
півріччя, щодо матеріально-
технічного стану та вжиття 
заходів щодо зміцнення та 
оновлення технологічного та 
матеріально - технічного стану  

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки  

Покращення 
матеріально - 
технічного стану 
закладів культури 

  Забезпечення  проведення, у разі 
необхідності, капітальних та 
поточних ремонтів закладів 
культури із зміною та ремонтом 
систем опалення, 
водопостачання та систем 
електрозв’язку 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки  

Оновлення та 
переоснащення 
матеріально-
технічної бази 
закладів культури 

  Придбання для закладів 
культури обладнання, меблів, 
м'якого інвентарю та музичних 
інструментів. 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки  

Оновлення та 
переоснащення 
матеріально-
технічної бази 
закладів культури 

  Придбання та пошив сценічних 
костюмів, реквізитів для 
творчих колективів і окремих 
виконавців закладів культури.  

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки  

Покращення 
матеріально – 
технічного стану 
закладів культури 



  Вжиття заходів щодо 
забезпечення охорони та 
протипожежної безпеки в 
закладах культури міста 

2021-
2025 
 

Виконавчий комітет Гірської сільсьої 
ради, Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільськог району Київської 
області, будинки  

Забезпечення 
протипожежної 
безпеки закладів 
культури 

 
 

 

Секретар ради                                                                                                                                             Людмила ШЕРШЕНЬ 

 


