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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 Державна політика в галузі „Культура” регламентується Конституцією 

України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Основами 

законодавства України про культуру, іншими законами України та нормативно-

правовими актами. 

У цих заходах приймають участь професійні та аматорські колективи 

Комсомольської селищної ради, що впливає на творчий зріст, якісний рівень 

виконавської майстерності художніх колективів та знайомить жителів селища 

Комсомольське з найкращими досягненнями у самодіяльному та професійному 

мистецтві.  

 

2. Мета та основні завдання програми 

Головна мета Програми - підвищення ефективності діяльності закладів 

культури селищної ради, формування і розвиток сучасної інфраструктури 

галузі, впровадження в діяльність установ культури інформаційних технологій, 

поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури. 
Світ народної творчості, історія української культури, глибинні джерела 

класичної музики, розмаїття барв народної хореографії, естрадного танцю, 

пісні, самобутність самодіяльної художньої творчості – все це є напрямками 

реалізації виконання програми культурно-мистецьких заходів у 

Комсомольській селищній раді.  

Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм та 

методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, також 

збереження та укріплення позицій Комсомольської селищної ради, як 

культурного центра у Зміївському районі. Програма має на меті реалізацію 

єдиної політики в сфері організації культурно-масових заходів - концертів, 

театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

особистості, подальший розвиток української культури і традиційних культур, 

що існують на території селищної ради.   

Важливішими цілями та завданнями програми є: 

- організація проведення фестивалів, конкурсів та оглядів самодіяльної 

художньої творчості; 

- збагачення і розвиток  культурно-мистецьких заходів на території селищної 

ради і популяризація їх за її межами; 

- відзначення державних, професійних та знаменних дат на території 

селищної ради; 

- формування засобами культури ідеологічних, моральних та духовних 

цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства, відродження та 

виховання високих громадських ідеалів та патріотизму; 

- спрямування культурно-просвітницької діяльності на залучення до 

активного духовного життя всіх вікових категорій соціально-демографічних 

груп: дітей, підлітків, молоді, людей похилого віку; 

- збереження та розвиток існуючих і створення нових аматорських 

колективів художньої самодіяльності різних жанрів, забезпечення їх 

повноцінного функціонування; 



- залучення спонсорської допомоги від організацій, підприємств, установ, 

підприємців та меценатів для підтримки культурно-просвітницької діяльності 

та самодіяльних художніх колективів; 

- розвиток міжрегіонального та міжнародного культурного обміну; 

- упровадження новітніх інформаційних та енергозберігаючих технологій, 

-  поліпшення стану матеріально-технічної бази, проведення ремонтів 

приміщень установ культури, 

- розвиток творчої співдружності колективів аматорського і професійного 

мистецтва; 

- підтримка обдарованої молоді, народної та високопрофесійної 
творчості; 

- забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, 

забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, 

підлітків, молоді в самодіяльних колективах; 

- збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням шляхом 

надання впродовж 2016 - 2019 р. р. послуг з навчання у колективах художньої 

самодіяльності (музичних, хореографічних, театральних, хорових тощо) 

- росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу селищної ради; 

- відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та 

обрядів, організація повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і 

розваг, культурного обслуговування населення.  

Основними завданнями в сфері культурно-просвітницької, дозвіллєвої 

діяльності є відновлення збереження та вдосконалення різноманітних форм 

культурно-просвітницької роботи: 

- забезпечити високий організаційний та художній рівень проведення 

культурно-просвітницьких та святкових заходів для мешканців селищної ради з 

нагоди відзначення:  державних свят;  професійних свят;  пам’ятних дат; 

вшанування закладів, організацій, установ, окремих громадян, які вносять 

вагомий внесок у розвиток суспільного життя, культури селищної ради. 

Забезпечити проведення на високому організаційному та художньому рівні 

комплексу заходів щодо відзначення Дня Перемоги, Дня селища 

Комсомольське  та ювілейних дат з дня заснування аматорських колективів та 

інших. 

Забезпечити участь творчих колективів, солістів у районних, обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних  культурно-мистецьких заходах. 

Забезпечити якісну організацію і проведення Міжнародних фестивалів 

«Райдужний світ народних мелодій», Всеукраїнських, обласних, районних 

конкурсів по спортивним бальним танцям, конкурсів вокального мистецтва 

«Зоряний дощ», що проводяться на базі Комсомольського селищного Палацу 

культури і сприяти організації нових культурно-мистецьких заходів. 

Забезпечити співпрацю з театрами, цирком, зоопарком, філармонією з 

організації різноманітного дозвілля населення. 

 

 

 



3.Розвиток та підтримка галузі культури Комсомольської селищної 

ради  

1.Здійснити в Комсомольському селищному палаці культури: 

поточні ремонти  
 танцювального залу колективу спортивних бальних танців 

«Віват»; 

 танцювального залу колективу сучасного танцю «Анкор»; 

  фойє 1-го поверху  

 методичного кабінету; 

 гримерної кімнати на сцені 

 фасаду і цоколя Палацу культури; 

 приміщення для сценічного реквізиту; 

 віконних відкосів, 

провести: 

     - заміну дерев’яних вікон на металопластикові; 

     - заміну непрацюючих старих батарей опалення;  

     - заміну люмінесцентних та ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі 

пристрої освітлення; 

     - заміну сантехнічного обладнання; 

    - ремонт музичних інструментів, 

придбати: 

     -  дзеркала та станки для танцювальних залів; 

     - концертні костюми; 

    - музичні інструменти; 

    - мікрофони; 

    - вуличну рупорну акустичну систему; 

    - вуличні світові ілюмінаційні вивіски. 

2. Здійснити у будинку культури сел. Донець та Комсомольській дитячій 

бібліотеки капітальний ремонт приміщень. 

4.ЗАХОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
Свята та ювілейні дати 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансуван

ня 

Відповідальні за 

виконання 

 

1 Святкові заходи до 

«Масляної»  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

2 Конкурсно-

розважальна  

програма  „День  

закоханих”  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

3 Концерт до Дня 

Тетяни  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

4 Святкові заходи  до 

Дня працівників 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 



сільського 

господарства  

культури  

5  Конкурси з 

спортивних бальних 

танців колективу 

«Віват» 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

6 Ювілейні заходи до 

15 –  річчя  з дня 

заснування народного 

оркестру народних 

інструментів   

«РЕПРИЗА» 

2018 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

7 Святкові заходи  до 

Дня 8-го березня  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

8 Святкування Дня 

працівників житлово-

комунального 

господарства і 

побутового 

обслуговування 

населення  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

9 Творчий звіт по 

підтвердженню 

звання 

«ЗРАЗКОВИЙ» та 

«НАРОДНИЙ»  

колективи  

2017 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

10 Свято працівників 

культури і аматорів 

народного мистецтва  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

11 Ювілейні заходи до 

25 –  річчя  з Дня 

заснування колективу 

сучасного танцю 

«АНКОР» 

2017 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

12 Святкові заходи  до 

Дня працівників 

освіти  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

13 Заходи  на  честь  Дня  

Перемоги   

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

14 Ювілейні заходи до 5 

–  річчя  з дня 

заснування 

театрального 

2017 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  



колективу 

«АБРАКАДАБРА» 

15 Конкурс вокальної  

майстерності  

„Зоряний  дощ”  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

16 Свято, присвячене  

Міжнародному  Дню  

захисту  дітей  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

17 Танцювальний 

конкурс «Чарівні 

блискавки» 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

18 Заходи  та  масове  

гуляння  до  Дня  

Конституції та Дня 

Молоді  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

19 Міжнародні  

фестивалі народної 

музики і пісні 

„Райдужний світ  

народних  мелодій”  

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

20 Фестиваль авторської 

пісні «Натхнення 

душі» 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

21 Святкові заходи до   

Дня  Незалежності  

України 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

22 Святкові заходи до   

Дня  людей похилого 

віку 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

23 Заходи до «ДНЯ СМТ 

КОМСОМОЛЬСЬКЕ» 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

24 Фестиваль 

української пісні 

«Співочі перлини» 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

25 Дитяче свято  «Осінні  

усмішки» 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

26 Вечір відпочинку та 

чаювання для 

ветеранів війни і 

праці «Осінні 

мелодії» 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

27  Заходи до свята 

Різдва 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  



28 Творчий вечір 

композитора Віктора 

Крота 

2017 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

29 Святкові заходи до 

новорічних свят 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

участь у культурно-мистецьких заходах,  фестивалях та конкурсах за 

межами селищної ради  

1 Участь у Міжнародному 

фестивалі «Талица» м 

Харків 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

2 Участь у районному 

конкурсі до Дня 

закоханих 

 

2016-2019 

селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

3 Участь у обласному 

фестивалі «Печенізьке 

поле» 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

4 Участь у районних 

заходах на «День 

музиканта» 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

5 Участь у мистецькому 

фестивалі «Сад пісень 

Сковороди» у 

Харківському районі 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

6 Участь у регіональному 

конкурсі «МУЗА ТА 

ДІТИ» 

 

2016-2019 

селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

7 Участь у обласному 

конкурсі сучасного 

танцю «Чорна пантера» 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

8 Участь у регіональному 

фестивалі 

«ДЮЙМОВОЧКА» 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

9 Участь у регіональному 

фестивалі «ЖИВА 

ВОДА» 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

10 Участь у районному 

святі ДНЯ ІВАНА  

КУПАЛА 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

11 Участь у обласному 

«Великому 

слобожанському 

ярмарку»  

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

12 Участь у 

Всеукраїнському 

фестивалі національних 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  



культур «Дружба» м. 

Миколаїв 

13 Участь  у  районному  

КВК 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

14 Участь у районному 

МОЛОДІЖНОМУ 

ФОРУМІ 

2016-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

15 Участь у обласному 

конкурсі спортивних 

бальних танців 

2017-2019 селищний 

бюджет 

КУ Комсомольський 

селищний палац 

культури  

4. Очікувані результати, ефективність програми: 

Реалізація програми сприятиме: 
- підвищенню ролі культури та рівня масового відпочинку та культурно-

просвітницької роботи у суспільному житті; 

- підвищенню статусу та соціальної ролі працівників культури; 

- відродженню кращих традицій народного, аматорського та професійного 

мистецтва; 

- поліпшенню культурного обслуговування населення; 

- забезпеченню на території селища реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтва; 

- створенню максимально сприятливих умов для естетичного і духовного 

виховання, для розвитку аматорського мистецтва;  

- підвищенню рівня художньо-естетичної і музичної освіти дітей та підлітків; 

- розвиток та популяризація національної культури, національних звичаїв та 

обрядів; 

- збільшенню відсотка участі художніх колективів у міських, обласних, 

всеукраїнських і міжнародних конкурсів; 

- формуванню у населення почуття гордості за рідне селище, збагаченню 

духовного життя мешканців та гостей Комсомольська шляхом проведення 

мистецьких заходів; 

- вихованню високих естетичних смаків у населення  та забезпечення їх 

активної участі у культурному житті Комсомольської селищної ради; 

- оновленню та переоснащенню матеріально-технічної бази закладу культури. 

5.ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 
Обсяг фінансування Програми на відповідний рік визначається рішенням 

Комсомольської селищної ради «Про селищний бюджет на відповідний рік» та 

відображаються у щорічно затверджених Комсомольською селищною радою 

Заходах до Програми соціального захисту населення Комсомольської селищної 

ради  на 2016-2019 роки на відповідний рік. 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                              Г.О.Куценко 


