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БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 
8 сесія VIIІ скликання 

 
РІШЕННЯ 

24  грудня 2021 року                                                                  №  _____-8- VIIІ 

  
   

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 
Про затвердження Програми  розвитку та 
функціонування системи культури 
Борщагівської сільської територіальної 
громади Бучанського району Київської 
області на 2021-2023 роки,  затвердженої 
рішенням 3 сесії Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської 
області VIII скликання від 24 грудня 2020 
року   №2/2-3-VIII, у новій редакції 

 
 

Відповідно до статей 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», обговоривши проект Програми розвитку та функціонування 

системи культури Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського 

району Київської області на 2021-2023 роки у новій редакції, сільська рада,-    

  

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити Програму розвитку та функціонування системи культури 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської 

області на 2021-2023 роки у новій редакції, що додається. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань.  

 
 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 
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Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  
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Додаток  
до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

від «24» грудня 2021 року № _____-8- VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням 8 сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

від «24» грудня 2021 року № _____-8- VIII 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та функціонування системи культури 

Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського  району Київської області 

на 2021-2023 роки  
 

(нова редакція) 
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П А С ПО Р Т 

Програми розвитку та функціонування системи культури 

Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області 
на 2021-2023 роки 

 
Назва Програма розвитку та функціонування системи 

культури Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області 

на 2021-2023 роки 

Тип Програми Програма розвитку 

Підстава для розробки 
Програми 

Реалізація державної політики у сфері культури, 
збереження та подальший розвиток культурного 
потенціалу в громаді. Необхідність удосконалення 
системи культури, вироблення нової стратегії її 
розвитку із врахуванням перспективи якісних змін в 
українській державі. Задоволення духовних і 
естетичних потреб населення, відродження 
народної творчості та популяризації національних 
звичаїв та обрядів, організацію повнішого, 
змістовного дозвілля 

Нормативно-правова 
база Програми 

Закони України: 
 «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
«Про бібліотеки і бібліотечну справу»;   
«Про музеї та музейну справу»; 
«Про позашкільну освіту»; 
«Про культуру». 

Учасники програми Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області, управління освіти, культури, 

молоді та спорту, заклади та установи культури  

Мета Програми Розвиток системи культури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району 

Київської області, створення умов для реалізації 

державної культурної політики на території 

громади, задоволення культурних потреб населення 

громади. Створення належних умов для охорони та 

збереження нематеріальної культурної спадщини. 

Забезпечення охорони та збереження пам’яток 

Музейного фонду України, запровадження в 

діяльність музеїв сучасних автоматизованих 

інформаційних технологій. 

Завдання Програми Забезпечення соціально-економічних та  

організаційних умов для розвитку системи 

культури, народної творчості Борщагівської 

сільської територіальної громади Бучанського 

району Київської області. 

Підвищення ролі бібліотек як центрів культури, 
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науки, освіти та інформації. 

Забезпечення:  

ефективного управління в системі культури; 

збереження та розвитку існуючої мережі 

закладів культури;  

доступності мистецької освіти, гарантування 

громадянам права на її здобуття, творчого,  

інтелектуального і духовного розвитку дітей у 

початкових спеціалізованих мистецьких  

навчальних закладах (дитячих школах мистецтв); 

гарантій свободи творчості; 

підтримки аматорської мистецької творчості, 

яка забезпечує якісний рівень національної 

культури. Формування сучасної інфраструктури 

системи культури. 

Становлення й зміцнення мережі недержавних 

культурно-мистецьких організацій (творчих спілок, 

фундацій, об’єднань). 

Забезпечення консолідації суспільства на основі 

народних традицій. Відродження та популяризація 

надбань традиційної культури,. 

Запровадження інновацій у культурно-

мистецькому процесі. 

Забезпечення економічних і соціальних гарантій 

для професійної самореалізації працівників 

культури, підвищення їх соціального статусу, 

професійного рівня, фахової майстерності. 

Створення сприятливих умов для пошуку, 

підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.   

Приведення матеріально-технічної бази закладів 

культури до сучасних потреб. 

Терміни реалізації 

Програми 

2021-2023 роки 

Ресурсне забезпечення 

Програми 

Розробка та реалізація механізмів залучення 

додаткових фінансових та матеріальних ресурсів 

(цільових соціальних проєктів, інвестицій, благодій-

них внесків тощо); підвищення ефективності 

використання бюджетних та позабюджетних коштів; 

прозорість використання фінансів у системі 

культури громади. 

Структура Програми Розділи Програми: 
І. Загальні положення 
ІІ. Мета та основні завдання Програми 
ІІІ. Фінансування Програми 
ІV. Механізм управління 
V. Заходи щодо реалізації Програми  



ПРОЕКТ 

VІ. Очікувані результати виконання Програми 

Очікувані результати 

Програми 

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної 

системи культури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району 

Київської області відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості та потреб держави.  
Гарантування свободи художньої творчості, участь 
громадських організацій в культурному житті 
громади. 

Забезпечення умов для розвитку доступної та 
якісної початкової мистецької освіти дітей 
Створення оптимальних умов для реалізації 
бібліотеками своїх соціальних функцій та 
підвищення їх ролі як центрів культури, науки, 
освіти та інформації. 

Створення сучасної матеріально-технічної бази 
закладів культури, розширення їх функцій,  
збільшення відвідуваності, вільний доступ жителів 
громади до інформаційних ресурсів. 

Популяризація культурної спадщини 
Борщагівської сільської територіальної громади 
Бучанського району Київської області 

Контроль, корекція та 

оцінювання Програми 

Системний моніторинг реалізації Програми та її 
фінансування; участь громадськості у незалежному 
оцінюванні якості культури. 
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 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розвитку та функціонування системи культури Борщагівської 

сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  

на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції 

України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну 

справу», «Про позашкільну освіту» і передбачає реалізацію державної політики 

у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в 

громаді, розвиток культурних традицій громади, забезпечення доступності 

закладів та установ культури для всіх верств населення, створення максимально 

сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її 

здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб населення, відродження 

народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, 

організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного 

обслуговування населення. 

Програма передбачає удосконалення системи культури Борщагівської 

сільської територіальної громади Бучанського району Київської області, 

вироблення нової стратегії із врахуванням перспективи якісних змін в Україні. 

Програма визначає пріоритетні напрями розвитку системи культури у 

громаді: 

створення належних умов для функціонування системи культури; 

збереження та оптимізація мережі закладів та установ культури;  

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері культури, 

вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення;  

забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників 

культури; поліпшення інформаційної, методичної та практичної підготовки 

кадрів; 

дослідження, збереження та популяризація матеріальної та  нематеріальної 

культурної спадщини; 

сприяння вільному доступу жителів громади до інформації, вітчизняних та 

світових інформаційних  ресурсів, комп’ютеризація закладів культури; 

естетичне виховання дітей та молоді; 

організація змістовного дозвілля;  

інтеграція української культури в європейський та світовий простір, 

європейський рівень якості та доступності послуг системи культури, духовна 

зорієнтованість та демократизація культури. 

 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є розвиток системи культури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області, формування 

доступної та якісної системи задоволення культурних потреб, що відповідає 

вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, 
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потребам громади і держави, відродження, збереження та розвиток духовних 

здобутків, звичаїв та традицій українського народу. 

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів 

підтримки культурно-мистецької сфери - закладів культури, творчих 

колективів, об’єднань.  

Розвиток культури в громаді базується на таких засадах: 

вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження 

та розвиток існуючої мережі закладів та установ культури, недопущення 

реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, 

підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті; 

створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання 

якісних культурних послуг для всіх верств населення; 

відродження української та інших національних культур, збереження 

культурних традицій району; 

створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, 

популяризація кращих мистецьких надбань жителів громади, 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; 

збереження історико-культурної спадщини (рухомих та нерухомих 

пам’яток і цінностей, музеїв) як основи національної культури. 

Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер 

Програми.  

 
ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми реалізується в межах обсягу 

видатків, передбачених в місцевому бюджеті на 2021-2023 роки, а також 

передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, спонсорів, 

громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить 

чинному законодавству України. 

 

ІV. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІІННЯ 
 

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне 

забезпечення здійснює управління освіти, культури, молоді та спорту 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

Безпосереднім виконавцем заходів Програми є управління освіти, 

культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

Зміни до Програми вносяться рішенням сесії Борщагівської сільської 

ради. 

 

V. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
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№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

1.  Зміцнення та розвиток матеріально-

технічної бази закладів культури  

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

культури 

2021-2023 
 

2.  Збереження та розвиток існуючої 

мережі закладів культури громади 

 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

2021-2023 
 

3.  Сприяння відродженню та розвитку 

всіх видів аматорського мистецтва 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Центр 

культури та дозвілля 

2021-2023 
 

4.  Забезпечення поповнення 

бібліотечних фондів кращими 

зразками вітчизняної та зарубіжної 

книжкової продукції, періодичними 

друкованими та електронними 

виданнями 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

2021-2023 
 

5.  Впровадження в діяльність 

бібліотек сучасних інформаційних 

технологій, комп’ютеризація та 

автоматизація бібліотечно-

бібліографічних процесів, 

придбання спеціалізованих  

комп’ютерних програм 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Публічна 

бібліотека 

2021-2023 
 

6.  Забезпечення роботи бібліотеки в 

мережі Інтернет, створення 

Інтернет-центрів з метою 

забезпечення доступу  користувачів 

до локальних вітчизняних та 

світових  інформаційних мереж 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Публічна 

бібліотека 

2021-2023 
 

7.  Забезпечення участі творчих 

колективів громади у районних, 

обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних фестивалях та 

конкурсах, інших мистецьких 

просвітницьких акціях  

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Центр 

культури та дозвілля 

2021-2023 
 

8.  Видання літератури, збірників 

поезії, прози, творів місцевих 

майстрів образотворчого, 

декоративно-ужиткового, 

прикладного мистецтва,  

інформаційних проспектів, буклетів 

про туристично привабливі місця 

громади, нот, фотоальбомів тощо 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

2021-2023 
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9.  Придбання та пошиття сценічних 

костюмів для аматорських 

колективів 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Центр 

культури та дозвілля 

2021-2023 
 

10.  Проведення заходів з відзначення 

державних свят, визначних подій 

держави, які встановлені актами 

Президента України, Уряду 

України; відзначення  місцевих свят 

та подій, які проводяться відповідно 

до розпоряджень голови 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Центр 

культури та дозвілля 

2021-2023 
 

11.  Проведення Днів сіл Борщагівської 

громади, конкурсів-оглядів та 

фестивалів, заходів та свят 

відповідно до розпорядчих 

документів Борщагівської сільської 

ради та Управлінняу освіти, 

культури, молоді та спорту 

Борщагівської сільської ради, а 

також проведення щорічного 

фестивалю-конкурсу «Софіївські 

дзвони», Різдвяних зустрічей, 

Шевченківських днів, обрядових 

свят тощо 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Центр 

культури та дозвілля 

2021-2023 
 

12.  Розвиток, підтримка популяризація 

та промоція народного, 

декоративно-ужиткового мистецтва 

та художніх промислів 

 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, Центр 

культури та дозвілля 

2021-2023 
 

13.  Проведення семінарів практикумів, 

майстер класів, засідань клубів, 

підтримка творчих громадських 

ініціатив 

 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади та 

установи культури 

2021-2023 
 

14.  Сприяти створенню (відкриттю) і 

роботі філій, управлінняень та 

класів КЗПО СК «Борщагівська 

мистецька школа» в селах громади 

 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, 

Борщагівська 

мистецька школа 

2021-2023 
 

15.  Створення умов для інклюзивного 

навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у КЗПО СК 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, 

2021-2023 
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«Борщагівська мистецька школа» Борщагівська 

мистецька школа 

16.  Забезпечення методичною, нотною, 

музикознавчою, довідковою 

літературою, фаховими 

навчальними посібниками заклади 

культури 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади та 

установи культури 

2021-2023 
 

17.  Проведення моніторингу стану 

об’єктів культурної спадщини   

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

2021-2023 
 

18.  Проведення паспортизації пам’яток 

та об’єктів культурної спадщини та 

виготовлення облікової 

документації 

Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

2021-2023 
 

 

 
 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи культури 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської 

області відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб 

держави.  

Збереження та оптимізації мережі закладів та установ культури 

відповідно до потреб населення.  

Гарантування свободи художньої творчості, участь громадських 

організацій в культурному житті громади, залучення громадськості до 

формування регіональної культурної політики 

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної початкової 

мистецької освіти дітей Створення оптимальних умов для реалізації 

бібліотеками своїх соціальних функцій та підвищення їх ролі як центрів 

культури, науки, освіти та інформації. 

Створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури, 

розширення їх функцій, збільшення відвідуваності, вільний доступ жителів 

громади до інформаційних ресурсів.  

Створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді. 

Популяризація культурної спадщини Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області. 

Підвищення ролі культури та духовності у суспільному житті, рівня та 

якості послуг в системі культури через поширення прогресивного 

міжнародного досвіду. 

 

Орієнтовний обсяг фінансування 
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Програми розвитку та функціонування системи культури Борщагівської 
сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  

на 2021-2023 роки 
 

Роки 

Обсяг видатків* (тис грн.) 

2021 2022 2023 

 

2091 
 

4500 
 

5400 

 

*Можливе коригування відповідно до рішень Борщагівської сільської ради  

 

 
 
 

Сільський голова                                                                      Олесь КУДРИК 


