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1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма «Розвиток культури Старосалтівської ОТГ» на 2019-2021 

роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення надання якісних 

послуг в галузі культури, які відповідають потребам мешканців і мешканок 

Старосалтівської об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) різних 

соціальних груп, зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури, 

спрямування її на розвиток культурних традицій, забезпечення доступності 

закладів культури для всіх верств населення, створення максимально 

сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, 

задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної 

аматорської творчості, організацію змістовного дозвілля, масового 

відпочинку і розваг, культурного обслуговування мешканців і мешканок 

громади різних соціальних груп.  

Програма направлена на збереження і вдосконалення існуючої мережі 

закладів культури ОТГ. Загальна спрямованість модернізації культури 

полягає у приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, 

цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних запитів мешканців і 

мешканок ОТГ різних соціальних груп. 

Надання послуг населенню у сфері культури, в основному, здійснюється 

мережею комунальних закладів культури ОТГ: 

- клубні заклади – 6 (Старосалтівський СБК, Зарічненський СБК, 

Молодівський СБК, Шестаківський СБК, Кирилівський СБК, Гонтарівський 

СБК); 

- бібліотеки – 7 (Старосалтівська селищна бібліотека та філії у селах Зарічне, 

Молодова, Шестакове, Кирилівка, Гонтарівка, Томахівка); 

- Старосалтівська дитяча музична школа. 

З усіх закладів культури задовільний стан мають Старосалтівський 

СБК,  Зарічненський СБК та Зарічненська бібліотека-філія. Інші потребують 

ремонту.  

Також відсутня компꞌютерна, копіювальна, мультимедійна техніка. 

Доступ до мережі інтернет мають тільки Старосалтівський СБК та 

Зарічненський СБК. 

Підставою для розробки Програми стали результати опитування 

мешканців і мешканок ОТГ, в рамках розробки Стратегії, щодо якості 

культурних послуг, та проведений аналіз гурткової роботи по СБК громади 

(охоплено близько 4% від населення громади: з них 1,23% хлопці, 1,27% 

дівчата до 17років, 0,9% жінок старше 18 років), що вказує на низький рівень 

охоплення послугами у сфері культури.  

В опитуванні взяли участь 217 респондентів, з них 30% чоловіків і 70% 

жінок. 

Негативні відгуки мешканців та мешканок ОТГ, вказують на: 

- Відсутність якісного і сучасного технічного оснащення закладів 

культури(58% чоловіків та 58% жінок); 

- Незадовільний стан приміщень закладів культури (9% чоловіків та 11% 

жінок); 



- Відсутність якісного доступу до мережі Інтернет у закладах 

культури(17% чоловіків та 16% жінок); 

- Недостатня кваліфікація працівників закладів культури, а саме: недолік 

креативності та бажання навчатись (59% чоловіків та 45% жінок), 

комунікація (7% чоловіків та 12% жінок); 

- Незручний графік роботи закладів культури (11% чоловіків та 6% 

жінок); 

- Низька залученість мешканців і мешканок до участі у культурно 

освітніх, урочистих та святкових заходах: пасивну форму участі 82% 

чоловіків та 81% жінок оцінюють як «добре» або «дуже добре», але 

активну форму участі тільки 54% чоловіків та 45% жінок оцінюють 

як «добре» або «дуже добре», що значно нижче попереднього 

показника; 

- Низький рівень задоволенності мешканців та мешканок культурними 

послугами (62% чоловіків та 66% жінок оцінюють як «добре» або 

«дуже добре»,); 

- Низький рівень інформування про культурні заходи (45% чоловіків та 

66% жінок повністю задоволені); 

- 62% чоловіків та 74% жінок бажають дізнаватися про культурні заходи 

через афіші, та 23% чоловіків та 18% жінок через мережу Интернет. 

Але в галузі культури наявні такі проблеми як: 

- Низька мотивація працівників закладів культури ; 

- Низький рівень забезпеченості книжкових фондів бібліотек. 

 

2. Загальна мета та завдання Програми 
 

Метою Програми є підвищення рівня охоплення послугами в сфері  

культури мешканців та мешканок громади шляхом підвищення якості послуг, 

які надаються в  закладах культури,   а також розширення спектру послуг з 

урахуванням потреб та запитів мешканців та мешканок громади різних 

вікових та соціальних категорій.  

Завданнями програми є:  

1. Сформувати пакет в кількості не 

менше 10 послуг, які відповідають очікуванням мешканців і мешканок 

громади різних соціальних груп; 

2. Запровадити 4 нові послуги із 

задоволення культурних потреб мешканців та мешканок громади 

різних вікових та соціальних груп; 

3. Збільшити кількість мешканців і 

мешканок громади різних вікових та соціальних груп, які охоплені 

активними формами участі у культурно-масових заходах; 

4.  Приведення інфраструктури  закладів культури, та умов надання 

послуг до рівня, який забезпечує якісне надання культурних послуг, що 

відповідають потребам мешканців і мешканок громади різних вікових та 

соціальних груп. 

 



3. Обґрунтування шляхів і засобів розвꞌязання проблеми; обсягів та 

джерел фінансування; строків та етапів виконання Програми. 

Проблеми у напрямку підвищення рівня якості та обсягу надання 

культурних послуг передбачається розв’язати із застосуванням комплексного 

підходу шляхом: 

- посилення взаємодії між органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, бізнесовими 

структурами та міжнародними організаціями; 

- запровадження інструменту гендерно-орієнтованого бюджетування та 

зменшення ґендерних розривів в сфері культури  ; 

- залучення до виконання Програми установ та організацій (у т.ч. 

неурядових, громадських, міжнародних тощо), діяльність яких 

спрямовується на розвиток сфери культури. 

Фінансування заходів Програми (додаються) здійснюватиметься за 

рахунок коштів  місцевого бюджету (Старосалтівської селищної 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.  

Термін реалізації Програми – 2019 – 2021 роки.  

 

4. Перелік завдань і заходів Програми та показники 

результативності 

Виконання Програми здійснюється за наступними напрямами: 

I.  Створення якісно нової системи надання послуг  закладами 

культури, які орієнтовані на потреби та запити мешканців та мешканок 

громади різних вікових та соціальних груп із запровадженням нових видів 

послуг. 

II. Створення умов для підвищення рівня охоплення мешканців та 

мешканок громади послугами в галузі культури, шляхом  утворення сучасних 

просторів в приміщеннях будинків культури та клубів та на прилеглих до них 

територіях з урахуванням запитів та потреб чоловіків та жінок різних вікових 

категорій та соціальних груп. 

III. Оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури у відповідності до сформованих на їх базі пакетів послуг.  

 

План завдань, заходів та показники результативності Програми - див. у 

Додатку 1. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному 

розвитку культурної сфери в ОТГ, розширенню інформаційних ресурсів 

галузі, підвищенню якості культурно-мистецьких послуг, відродженню 

традиційної народної культури, національно-патріотичному вихованню, 

збереженню культурної та археологічної спадщини, популяризації читання. 

В ході виконання Програми очікується досягнення таких результатів: 



- Підвищення рівня охоплення та задоволення мешканців і мешканок 

громади різних соціальних груп послугами у сфері культури до рівня: 

Дітей вікової групи до 10 років   : дівчат – 50, хлопців – 50 ; 

-  Дітей вікової групи від 11 до 17 років : дівчат – 50 , хлопців - 50 ; 

-  Жінок та чоловіків  працездатного віку : жінок -  60,  чоловіків – 30; 

- Жінок та чоловіків не працездатного віку : жінок -  25, чоловіків –  15; 

- Жінок та чоловіків з особливими потребами : жінок -  10, чоловіків -10;  

- Приміщення, де надаються послуги в галузі культури, приведені у 

відповідний стан  у кількості 6 – ти;  

- Рівень залучення дітей  до активних форм участі в культурних заходах 

збільшився до 32 хлопчиків    та 20 дівчат.   

- Рівень залучення мешканців та мешканок працездатного віку до  

активних форм участі в культурних заходах збільшився до 22 

чоловіків     та 10 жінок.   

-  Рівень залучення мешканців та мешканок не працездатного віку до  

активних форм участі в культурних заходах збільшився до 15 

чоловіків    та 6 жінок  

-   Рівень залучення мешканців та мешканок з особливими потребами  до  

активних форм участі в культурних заходах збільшився до 10 

чоловіків     та 10 жінок 

- Якісна, кваліфікаційна робота працівників та працівниць закладів 

культури, яка задовольняє потреби мешканок та мешканців громади ; 

- Працююча система матеріального та морального заохочення для 

підвищення ефективної роботи працівників та працівниць закладів 

культури; 

 

6. Координація та контроль виконання Програми 

Координацію, управління та контроль за ходом виконання програми 

здійснює виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради та постійна 

комісія Старосалтівської селищної ради з питань бюджету  

 


