
  ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ сесія VII скликання
 

Р І Ш Е Н Н Я

від  «______»_____________2018 року

Про  затвердження  Програми
розвитку культури і туризму на
2019-2022 роки  в  Чугуївському
районі 

З метою створення умов для збереження та використання кращих надбань
культурної спадщини держави та Чугуївщини зокрема, залучення до активного
духовного  життя  всіх  вікових  соціально-демографічних  груп,  забезпечення
повноцінного функціонування мережі закладів культури району, відповідно до
Законів  України  «Про  культуру»,  «Про  охорону  культурної  спадщини»,
«Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу»,  «Про  музеї  та  музейну  справу»,
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядуванні в Україні»,
районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку культури і туризму на 2019-2022 роки в
Чугуївському районі (додається).

2. Рекомендувати Чугуївській районній державній адміністрації щороку під
час  формування  районного  бюджету  передбачати  кошти  на  реалізацію
Програми розвитку  культури  і  туризму  на  2019-2022 роки  в  Чугуївському
районі, виходячи з можливостей бюджету.

3. Рекомендувати сільським,  селищним головам розробити та затвердити
відповідні програми та щороку передбачати кошти на їх фінансування.

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
гуманітарних  питань,  соціального  захисту  і  охорони  здоров’я  населення,
засобів  масової  інформації  та  зв’язків  з  громадськими  організаціями
(Лихачова М.Б.).

      Голова  
районної ради                                                                                       А. Бабієць



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  районної  ради
від  «_____»___________2018 р.
(_______ сесія VII скликання)

ПРОГРАМА
розвитку культури і туризму на 2019-2022 роки в Чугуївському районі 

ВСТУП

Програма розвитку культури і туризму на 2019-2022 роки в Чугуївському
районі (далі – Програма) розроблена з метою створення умов для збереження та
використання кращих надбань культурної спадщини держави та  Чугуївщини
зокрема,  залучення  до  активного  духовного  життя  всіх  вікових  соціально-
демографічних  груп,  забезпечення  повноцінного  функціонування  мережі
закладів  культури  району,  відродження  сільської  бібліотеки,  відповідно  до
Законів  України  «Про  культуру»,  «Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу»,
«Про охорону культурної  спадщини»,  «Про музеї  та  музейну справу»,  «Про
туризм».

1. МЕТА  ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку
культури і мистецтва, збереження національно-культурної спадщини, розвитку
бібліотечної  і  музейної  справи,  туризму, задоволення культурних і  духовних
потреб населення району.

2. ОСНОВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними цілями та завданнями Програми є:
організація  роботи  щодо  забезпечення  реалізації  на  території  району

державної політики у сфері культури, з питань охорони культурної спадщини,
бібліотечної, клубної справи і туризму;

формування засобами культури та мистецтва ідеологічних, моральних та
духовних цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства, відродження
та виховання високих громадянських ідеалів та патріотизму;

створення  необхідних  умов  для  збереження  та  широкого  використання
кращих  надбань  культурної  спадщини  Чугуївщини,  сприяння  розвитку  всіх
жанрів народного мистецтва;
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організація  роботи  щодо  розвитку  пріоритетних  напрямів  туризму:
зеленого, подієвого, історичного, промислового;

спрямування  культурно-просвітницької  діяльності  на  залучення  до
активного духовного життя всіх вікових соціально-демографічних груп: дітей,
підлітків, молоді, людей похилого віку;

збереження  та  розвиток  існуючої  мережі  закладів  культури,  її
повноцінного функціонування, недопущення перепрофілювання, реорганізації
та ліквідації;

поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури;
поліпшення  умов  творчої  діяльності  та  побуту  працівників  культури,

майстрів мистецтв, підвищення їхнього статусу та соціальної ролі у суспільстві;
удосконалення  критеріїв   морального  та  матеріального  стимулювання

праці різних категорій працівників культури і мистецтв;
розвиток міжрегіонального культурного обміну;
створення  необхідних  соціально-економічних  умов  для  рівноправного

розвитку культур різних національностей, які проживають у районі;
підтримка обдарованої молоді;
забезпечення  вільного  творчого,  інтелектуального,  духовного  розвитку

дітей, доступності мистецької освіти;
створення організаційних, соціальних та морально-психологічних умов для

формування  високопрофесійного  стабільного  кадрового  складу,  який  здатен
вирішувати задачі у сфері розвитку культури району;

створення системи підтримки бібліотек як головних центрів інформування
населення  з  усіх  галузей  знань,  організації  просвітницької  і  культурно-
дозвільної роботи;

створення  сприятливого  господарчо-правового  режиму  для  діяльності
закладів культури. 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація Програми сприятиме:
підвищенню ролі культури у суспільному житті;
відродженню кращих традицій народного та професійного мистецтва;
поліпшенню культурного обслуговування населення;
поновленню  та  переоснащенню  матеріально-технічної  бази  закладів

культури;
підвищенню рівня обслуговування населення району в сфері культури.

4. СИСТЕМА ПРОГРАМНИХ ЗАХОДІВ

4.1. Культура і мистецтво
Важливим завданням цього напряму вважати:
створення й розвиток у районі умов для залучення населення, особливо

дітей  та  молоді,  до  кращих  взірців  світового  і  вітчизняного  музичного,
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театрального,  хореографічного,  образотворчого  мистецтва,  для  естетичного
виховання, духовного й національного відродження;

створення  нових  концертних  програм,  звертаючи  особливу  увагу  на
втілення творів патріотичної тематики;

організацію  та  проведення  фестивалів  та  конкурсів  для  творчого
спілкування професійних виконавців і творчої молоді;

популяризацію  та  пропаганду  фольклорної  обрядовості,  народного
фольклорного  жанру  як  унікального  явища  вітчизняної  культури  шляхом
проведення заходів народної тематики та, зокрема,  фестивалю обрядового та
сучасного весільного дійства   «Весілля в Малинівці – плюс»;

поліпшення  системи  естетичного  виховання  дітей  і  молоді  засобами
професійного  мистецтва,  залученням  дітей  до  гуртків  аматорів  народної
творчості.

4.2. Збереження  та  розвиток  традиційної  народної  культури
Чугуївщини

Проводити  районні  огляди-конкурси  народної  творчості  за  участю
аматорських  колективів  та  народних  майстрів,  самодіяльних  художників
району.  Проводити  відповідні  заходи  для  заохочення  аматорів  району  та
майстрів народного мистецтва до збереження та розвитку традиційної народної
культури.

Здійснювати  заходи щодо збереження  та  відродження традиційних свят
народного календаря.

Впроваджувати  цикли  лекцій-концертів,  тематичних  виставок  з
традиційної народної культури для дітей та молоді.

Приділяти більше уваги діяльності  існуючих,  збереженню та створенню
нових колективів, що носять звання «зразковий», «народний». 

Сприяти розвитку матеріально-технічної бази закладів культури району та
художніх колективів.

4.3. Розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності
Забезпечувати проведення традиційного у Чугуївському районі фестивалю

обрядового та сучасного весільного дійства   «Весілля  в Малинівці  – плюс».
Проводити роботу щодо створення нових фестивалів, конкурсів, інших творчих
заходів.

Брати  участь  у  міжнародних,  всеукраїнських,  обласних  та  регіональних
конкурсах та фестивалях.

Брати  участь  у  етнографічних  передачах  на  місцевих  та   центральних
каналах  телебачення. Сприяти  відновленню,  збереженню  та  вдосконаленню
традиційних форм культурно-дозвіллєвої роботи у закладах культури району:
тематичних  концертів,  літературних  вечорів,  народних  свят,  молодіжних
конкурсів тощо.

Здійснювати  пошук нових  форм культурної  діяльності,  орієнтованих на
максимальне  виявлення  творчих  здібностей  людини,  впровадження
дискусійних,  конкурсно-пізнавальних  форм  роботи,  молодіжних  та  дитячих
шоу, свят тощо.
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Залучати  до  участі  в  гурткових  об’єднаннях  представників  соціально
незахищених верств населення.

Забезпечити  стабільну  роботу  та  високий  рівень  аматорських  художніх
колективів, надавати їм необхідну методичну та практичну допомогу.

Сприяти  забезпеченню  керівників  художніх  колективів  новими
репертуарними, методичними і технічними матеріалами.

4.4. Охорона культурної спадщини
Вважати  основним  напрямом  діяльності  з  охорони  культурної

спадщини  збереження  пам’яток  археології,  архітектури,  історії  та
монументального мистецтва.

Виявити та взяти на облік усі об’єкти культурної спадщини на території
району, що мають історичну, наукову та культурну цінність.

Продовжити  в  2019-2022  роках  роботу  щодо  сприяння  ремонту  і
реставрації пам’яток історії та монументального мистецтва.

Вести  роботу  щодо  проведення   паспортизації  об’єктів  культурної
спадщини за новою формою.

4.5. Розвиток музейної справи 
Продовжити  роботу  щодо  розроблення  концепції  краєзнавчого  музею

Чугуївщини,   що  буде  створено  та  розміщено  в  селі  Коробочкине  на  базі
пам’ятки  архітектури  –  «Аракчеєвська  будівля»,  а  також  роботу  щодо
розроблення концепції музею «Весілля в Малинівці», який планується створити
на базі Малинівського селищного будинку культури.

Приділяти  увагу  стану  пам’яток  історій,  археології,  монументального
мистецтва. 

Систематично   проводити   роботу   щодо відвідування   дітьми  району
музеїв місцевого, обласного та всеукраїнського значення.

4.6. Розвиток бібліотечної справи
Популяризувати  культурне  надбання  Чугуївщини шляхом різноманітних

форм роботи закладів культури.
Забезпечувати повноцінне комплектування фондів бібліотек відповідно до

економічного та культурного профілю району, національного складу населення,
запитів широкого читацького загалу.

Створити регіональну базу даних краєзнавчої бібліографії «Чугуївщина».
Розробити  веб-сайт  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система».
Продовжити роботу з розвитку традиційних та пошуку нових форм роботи

з  читачами з  метою підтримки розвитку  гармонійної  особистості,  створення
умов для всебічного виховання дітей та юнацтва.

Продовжити  роботу  щодо  впровадження  інноваційних  форм  роботи  в
бібліотечній справі.
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Продовжити  участь  бібліотек-філій  комунального  закладу  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система» у міжнародних та всеукраїнських
грантових проектах.

4.7. Розвиток туристичної галузі в районі 
Вести  роботу  щодо  формування  позитивного  іміджу  та  привабливості

Чугуївського  району  в  галузі  туризму,  провести  аналіз  туристичного
потенціалу,  визначити  найпривабливіші  об’єкти  культурної  спадщини
Чугуївського  району,  які  є  пріоритетними  для  відвідування  туристами.
Проводити  роботу  щодо  розробки  карти  туристичних  маршрутів,  зібрання
ілюстрованого  матеріалу  (фотофіксації).  Популяризувати  розроблені
туристичні  маршрути  шляхом  залучення  засобів  масових  комунікацій,
Інтернет-ресурсів,  створення  та  розповсюдження  агітаційного  роздаткового
матеріалу. 

Проводити роботу щодо розвитку подієвого туризму на території району:
подальша  підтримка  та  розвиток  фестивалю  обрядового  та  сучасного
весільного дійства «Весілля в Малинівці - плюс» та інших традиційних заходів.

4.8. Підготовка та перепідготовка кадрів
Створити банк даних про молодих фахівців району і  кадрового резерву

всіх ланок культури.
Запровадити систему тісного зв’язку відділу культури і туризму районної

державної адміністрації з вищими навчальними закладами культури і мистецтв
першого рівня акредитації з метою підготовки закріплення на робочих місцях
молодих фахівців.

Визначити пріоритетні напрями участі у перепідготовці різних категорій
працівників  культури,  включаючи  відродження  слобожанських  традицій,
широке використання передового досвіду з підготовки і перепідготовки кадрів.

Виявляти найбільш талановитих дітей із сіл та селищ району для їхнього
подальшого навчання у вищих навчальних закладах культури.

4.9. Зміцнення матеріально-технічної бази  
Сприяти проведенню капітальних та поточних ремонтів закладів культури.

Сприяти  переобладнанню  під  заклади  культури  приміщень,  що  не
використовуються. Створювати заклади культури малих форм у придатних для
цього  приміщеннях  у  сільській  місцевості.  Сприяти  придбанню необхідного
матеріально-технічного  забезпечення  закладами культури району.  Проводити
роботу щодо збереження мережі закладів культури району.

5. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ, ФІНАНСУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА
ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Головним  виконавцем  та  координатором  Програми  є  відділ  культури  і
туризму  районної  державної  адміністрації.  Головною  умовою  досягнення
визначених  Програмою  цілей  є  виконання  повного  обсягу  бюджетного
фінансування заходів та залучення позабюджетних коштів (додається).
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Відділ культури і туризму районної державної адміністрації:
контролює  і  розглядає  хід  реалізації  Програми  у  визначений  термін  на

засіданнях ради відділу культури і туризму районної державної адміністрації,
аналізує надану іншими виконавцями статистичну та аналітичну інформацію;

забезпечує  використання  бюджетних  коштів  за  призначенням,  сприяє
залученню  інших  джерел  фінансування,  не  заборонених  чинним
законодавством України;

надає необхідну методичну допомогу закладам культури району;
вносить  пропозиції  щодо  змін  або  продовження  програмних  заходів,

вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.
Заступник голови 
    районної  ради                                                                 І. Ковтун
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Додаток
до Програми розвитку  культури і туризму
на 2019-2022  роки в Чугуївському  районі,
затвердженої  рішенням  районної   ради
від «_____»_____________2018 року            
_______ сесія VII скликання

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

№
з/п

Назва, форма заходу Термін
виконання

Виконавці Джерела
фінансування

Всього
(тис.грн)

2019 
рік

2020
рік

2021
рік

2022
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Забезпечення  реалізації  державної

політики на території району в усіх
сферах соціального життя засобами
та методами культури. Проведення
державних, народних свят та інших
заходів для виховання у мешканців
району  патріотичних  почуттів,
громадянської самосвідомості

2019-2022
роки

Відділ 
культури і 
туризму 
районної 
державної 
адміністрації

Районний 
бюджет, 
позабюджетні 
кошти

75,0 17,0 18,0 20,0 20,0

2 Розвиток  народної  творчості  та
організація  культурно-дозвіллєвої
діяльності в районі: 

2019-2022
роки

Відділ культури
і туризму 

Районний 
бюджет,  
позабюджетні 

220,0 50,0 50,0 60,0 60,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проведення  районних  оглядів
художньої  самодіяльності,
фестивалів  та  конкурсів,  інших
районних  заходів;  участь
колективів  художньої
самодіяльності  та  аматорів
народного  мистецтва  району  у
заходах  обласного,  регіонального,
всеукраїнського  та  міжнародного
значення.  Впровадження
інноваційних  форм  та  методів
роботи в галузі культури

районної 
державної 
адміністрації

кошти

3 Забезпечення  охорони  пам’яток
культурної  спадщини:  археології,
архітектури,  історії,
монументального  мистецтва
шляхом  ведення  їх  обліку,
інвентаризації  та  оформлення
охоронних зобов’язань.
Організація  усіх  заходів  щодо
розвитку  музейної  справи  на
території району

2019-2022
роки

Відділ культури
і туризму 
районної 
державної 
адміністрації
 

Районний 
бюджет,  
позабюджетні 
кошти

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0

4 Розвиток  бібліотечної  справи
(поповнення  книжкового  фонду,
придбання необхідного 

2019-2022
роки

Відділ культури
і туризму 

Районний 
бюджет, 
позабюджетні 

500,0 100,0 100,0 150,0 150,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обладнання  для  втілення
інноваційних форм роботи. 
Здійснення  комп’ютеризації
бібліотек-філій,  придбання  меблів,
стелажів, тощо.
Здійснення  необхідних  ремонтних
робіт

районної 
державної 
адміністрації

кошти

5 Проведення  заходів  що  є
візитівкою  Чугуївського  району:
фестивалю обрядового та сучасного
весільного  дійства  «Весілля  в
Малинівці – плюс», тощо

2019-2022 
роки

Відділ 
культури і 
туризму 
районної 
державної 
адміністрації

Районний 
бюджет,  
позабюджетні 
кошти

2200,0 500,0 500,0 600,0 600,0

6 Організація  роботи щодо розвитку
пріоритетних  напрямів туризму  в
районі:  зеленого,  подієвого,
історичного, промислового.
Участь в заходах різного характеру
щодо розвитку галузі туризму

2019-2022 
роки

Відділ культури
і туризму 
районної 
державної 
адміністрації

Районний 
бюджет,  
позабюджетні 
кошти

75,0 15,0 20,0 20,0 20,0

7 Зміцнення  матеріально-технічної
бази  закладів  культури  району
(придбання  сценічних  костюмів,
необхідного технічного 

2019-2022
роки

Відділ культури
і туризму 
районної 

Районний 
бюджет,  
позабюджетні 
кошти

1100,0 250,0 250,0 300,0 300,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обладнання  для  використання  в
роботі, тощо)

державної 
адміністрації

8 Сприяння  проведення  підготовки,
перепідготовки,  підвищення
кваліфікаційного  рівня  кадрів
закладів культури району.
Організація  заходів  (виїзних
семінарів)  щодо  обміну  досвідом
між  працівниками  галузі
«Культура»

2019-2022
роки

Відділ культури
і туризму 
районної 
державної 
адміністрації

Районний 
бюджет,  
позабюджетні 
кошти

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0

РАЗОМ: 4280,0 957,0 963,0 1180,0 1180,0
 
  

Заступник голови 
   районної ради                                                                                                                       І. Ковтун
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