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1.1 Загальна характеристика  Програми 

 

1. Ініціатор  розроблення Програми  Новоселицька міська рада  

2. Дата, номер і назва розпорядчого  

документу  про розроблення 

Програми  

Загальна декларація прав людини, 

прийнята в (1948)  Генеральною 

Асамблеєю ООН; Конвенція про 

права дитини (1989); Конвенція про 

ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок (1979) 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

культуру», «Про охорону культурної 

спадщини»; 

Стратегія розвитку Чернівецької 

області на період до 2027 року. 

3. Розробник Програми  Новоселицька міська рада 

4. Співрозробники Програми   Заклади  культури Новоселицької 

МТГ 

5. Термін реалізації Програми  2022-2022роки 

  

6. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм ) 

 Щорічно 

7. Перелік  бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Міський, обласний, державний,  а 

також небюджетні кошти (власні 

надходження,  отримані від 

фінансово-господарської діяльності 

установ культури,   спонсорська  

допомога) 

8. Загальний обсяг  фінансових 

ресурсів,  необхідних для реалізації 

Програми (всього) тис. грн. 

   

6323,00 

9. - кошти міського бюджету 700,00 

- кошти обласного бюджету  650,0  

- кошти державного бюджету  4973,0  

- небюджетні кошти 150, 0 
 

 

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована 

Програма. 
 

Програма розвитку культури, збереження національних традицій та 

звичаїв Новоселицької міської територіальної громадина 2022-2023 роки  

(далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури, 

мистецтва та збереження об’єктів культурної спадщини в громаді.  



 У Програмі враховані завдання, визначені законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  "Про культуру", "Про охорону 

культурної спадщини", «Про музеї та музейну справу», «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про позашкільну освіту», 

Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року», Указом Президента України від 24 березня 2021 року 

№119/2021 «Національна стратегія у сфері прав людини», Наказом 

Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції 

щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-

правових актів» від 07.02.2020 № 86 

Робота закладів культури Новоселицької МТГ спрямовувалась на 

адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних умов. 

Зусиллями органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

вдалося зберегти мережу установ культури, шкіл естетичного виховання та 

забезпечити підтримку аматорських колективів Новоселицької ОТГ, 

здійснити заходи щодо збереження традиційної народної творчості та 

охорони культурної спадщини. 

У 2021 році у Новоселицькій МТГ діяли 13 клубних закладів, із яких: 

- будинок культури міста Новоселиця - 1; 

- будинки культури - 2; 

- клуби - 10. 

На сьогоднішній день в клубні заклади розраховані майже на 2,6 тис. 

відвідувачів та мають понад 5,2 тис. м2 площі об'єктів дозвілля. 

Усі вони є комунальними установами Новоселицької міської ради та 

фінансуються за рахунок місцевого бюджету. 

Минулого року в клубних закладах проведено 253 масових заходів, у 

тому числі: 

- творчих виставок - 38; 

- концертів аматорських колективів - 65; 

- суспільно-політичних та інших заходів - 62; 

- культурно-освітні та розважальні заходи - 88. 

Усього культурно-масових заходів відвідало 25316 жителів 

територіальної громади, в тому числі: 

- чоловіків - 6667; 

- жінок - 6291; 

- дітей - 8384; 

- пенсіонерів – 3867 осіб, з них: жінок - 2117, чоловіків - 1750; 

- осіб з інвалідністю – 107 осіб, з них:   жінок - 64, чоловіків - 43. 

        Згідно Гендерного профілю громади за 2020 рік послуги культури та 

дозвілля були надані 19,629 тис. особам, з них 64,3% - жінки, 35,7% - 

чоловіки. 

Однак стан галузі культури на сьогодні не дає змоги повною мірою 

задовольняти культурні і духовні потреби населення Новоселицької МТГ. 

В закладах культури є ряд невирішених питань, які потребують 

врегулювання та підтримки. Потребує оновлення та покращення 

матеріально-технічна база культурно-освітніх закладів. 



В сільських закладах культури необхідні технічні засоби, музичні 

інструменти, сценічні костюми застарілі. 

Важливим питанням сьогодення є подальше збереження традиційної 

народної культури, створення сприятливих умов для розвитку аматорського 

мистецтва жителів Новоселицької ОТГ. 

 

1.3. Мета Програми. 
Метою Програми є реалізація державної політики у сфері культури, 

підвищення ефективності діяльності закладів культури Новоселицької 

МТГ, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих 

ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, охорони культурної 

спадщини, реалізація освітніх, культурно-мистецьких заходів, а також 

забезпечення духовних потреб жителів Новоселицької МТГ різного віку, 

статі, місця проживання, соціального статусу. 

Програма спрямовує органи місцевого самоврядування, працівників 

закладів культури на вдосконалення процесу надання культурних послуг, 

зміцнення матеріально - технічної бази, пошук додаткових джерел 

фінансування, розвиток платних послуг. 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

терміни та етапи виконання Програми. 

Комплексно вирішити означені проблеми та досягти мети дозволить 

використання програмно-цільового методу та врахування гендерного 

підходу. 

Основними засобами та шляхами розв'язання проблем розвитку 

культури, 

охорони культурної спадщини в Новоселицькій МТГ є: 

- розроблення та виконання в повному обсязі Програми розвитку 

культури,збереження національних традицій та звичаїв Новоселицької МТГ 

з наданням відповідної фінансової підтримки за рахунок міського бюджету; 

- координація діяльності територіальної громади, органів місцевого 

самоврядування, громадських, релігійних і політичних об'єднань та 

організацій, закладів культури у вирішенні питань організації культурно-

дозвіллєвої діяльності, покращення матеріально-технічного стану закладів 

культури; 

- залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема, коштів 

спонсорів, благодійників, зростання власних доходів закладів культури . 

Фінансування заходів, визначеною Програмою, здійснюватиметься з 

урахуванням можливостей міського бюджету, а також за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Термін дії Програми - 2022- 2023 роки. 

1.5. Завдання Програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є: 



- збереження діючої мережі закладів культури, розвиток 

інфраструктури закладів громади, зокрема у сільській місцевості; 

- створення умов для діяльності аматорських колективів, збереження 

та відродження місцевих національних звичаїв, традицій та обрядів, 

організація дозвілля населення відповідно до потреб різних цільових груп; 

- створення сприятливих та доступних умов для діяльності початкових 

мистецьких навчальних закладів; 

- реалізація освітніх, культурно-мистецьких заходів, участь в 

міжнародних культурних проектах, фестивалях та конкурсах.; 

- естетичне виховання жінок і чоловіків різного віку, особливо молоді; 

- покращення фахового рівня кадрового складу, соціальний захист 

прав та інтересів працівників закладів культури. 

 

Очікувані результати: 
- збереження та повноцінне функціонування діючої мережі закладів 

культури; 

- зміцнення матеріально-технічного забезпечення та оснащення 

культурно-освітніх установ; 

- активізація діяльності аматорських колективів; 

- відродження та збереження традиційної народної культури; 

- представництво культури Новоселиччини в міжнародних культурних 

проектах, культурно-інформаційний обмін з іншими регіонами України, 

іншими країнами; 

- покращення якості, доступності надання культурних послуг, 

організація широкого доступу жінок і чоловіків різного віку  отримання 

інформації; 

- збереження пам'яток історії та культури; 

- задоволення духовних потреб та забезпечення прав жінок і чоловіків 

різного віку у сфері культури. 

 

 

Міський голова                                                                             Марія НІКОРИЧ  



 
                  Додаток №1 до Програми розвитку культури, 

збереження національних традицій та звичаїв Новоселицької 

МТГ на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням XVI сесії 

Новоселицької міської ради VIII скликання від «27» січня 

2022 року № 16/6 

1.6 Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 
Всього витрат на 

виконання 

Програми 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього, в 

тому 

числі: (тис.грн.) 

350 тис. 

грн. 

350 тис. грн. 700 тис. грн. 

- міський бюджет 
350 тис. 

грн. 

350 тис. грн. 700 тис. грн. 

- обласний бюджет 
150 тис. 

грн. 

500 тис. грн. 650 тис. грн. 

- державний бюджет 
2973 тис. 

грн. 

2000 тис. 

грн. 

4973 тис. грн. 

- кошти небюджетних 

джерел 

50 тис. грн. 100 тис. грн. 150 тис. грн. 

Секретар міської ради                                              Ірина МИРОНЕНКО     

  



Додаток №2 до Програми розвитку культури, збереження 

національних традицій та звичаїв Новоселицької МТГ на 

2022-2023 роки, затвердженої рішенням XVI сесії 

Новоселицької міської ради VIII скликання від «27» січня 

2022 року № 16/6 

1.7 Напрями діяльності і заходи Програми 

№ 

п/ п 

Перелік заходів Програми Термін 

вико-

нання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

(тис.грн.) 

Модернізація  та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури 

1 Придбання та пошив 

сценічних костюмів, 

реквізитів для творчих 

колективів і окремих 

виконавців клубних 

закладів. 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

2022- 50,0 

2023- 50,0 

2 

Придбання музичної, 

мультимедійної та 

підсилювальної апаратури, 

музичних інструментів та 

інвентарю для клубних 

закладів. 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

2022-100,0 

2023-100,0 

3 Проведення гендерних 

аудитів доступності 

закладів культури 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

 Не потребує 

фінансування  

Забезпечення організації сучасного культурного дозвілля з урахуванням потреб жінок  

та чоловіків різних вікових, соціальних груп та місця проживання 

 1 

Проведення святкових 

заходів з нагоди 

відзначення Дня 

м.Новоселиця та сільських 

храмових свят. 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 

2022- 50,0 

2023- 50,0 

2 

Організація та проведення 

фолькльорно- 

етнографічного свята 

«Різдвяні зустрічі». 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради, старости, 

міський 

бюджет 

2022-10,0 

2023-10,0 

  



3 

Участь у проведенні 

культурно-масових і 

мистецьких заходів 

місцевого, районного, 

обласного, 

Всеукраїнського та 

міжнародних 

рівнів(транспортні 

витрати, витрати на 

паливо, добові та інші 

витрати). 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради, старости 

міський 

бюджет 

2022- 40,0 

2023- 40,0 

4 Організація та 

проведення 

міжнародного 

фестивалю народного 

аматорського мистецтва 

"Мерцішор". 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради, старости 

міський 

бюджет 

2022- 10,0 

2023- 10,0 

5 Організація та 

проведення 

регіонального конкурсу-

фестивалю патріотичної 

пісні 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради, старости 

міський 

бюджет 

2022- 10,0 

2023- 10,0 

6 Організація та 

проведення свят, 

карнавалів, диско- 

танців,оглядів, 

конкурсів, фестивалів та 

виставок. 

2022 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради, старости 

міський 

бюджет 

2022- 80,0 

2023- 80,0 

7 Залучення молоді до 

реалізації культурних 

проєктів  

2022- 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради, старости, 

керівники 

комунальних 

установ 

Новоселицької 

міської 

ради 

- Залучення 

коштів не 

потребує  

8 Підвищення кваліфікації 

працівників галузі 

культури  

2022- 

2023 

виконавчий 

комітет міської 

ради,керівники 

комунальних 

установ 

Новоселицької 

міської 

ради 

міський 

бюджет 

У межах 

видатків на 

культуру 

Реалізація інвестиційних проєктів та проєктів місцевого економічного розвитку 



1 Участь конкурсі 

Буковинського 

культурного фонду 

2022 

2023 виконавчий 

комітет міської 

ради, старости, 

керівники 

комунальних 

установ 

Новоселицької 

міської 

ради 

обласний 

та 

місцевий 

бюджети 

2022- 200,0 

2023- 500,0 

 
2 Участь у конкурсі 

Українського 

Культурного фонду 

2022-

2023 виконавчий 

комітет міської 

ради, старости, 

керівники 

комунальних 

установ 

Новоселицької 

міської ради 

державн

ий та 

місцевий 

бюджети 

2022-1500,0 

2023- 2000,0 

3 Реалізація проєкту 

«Спільне коріння, як 

поштовх до сталого 

розвитку Новоселицької 

та Новоолександрі- 

ївської об'єднаних 

територіальних громад» 

2022 

виконавчий 

комітет міської 

ради, старости, 

керівники 

комунальних 

установ 

Новоселицької 

міської 

ради 

державн

ий та 

місцевий 

бюджети 

2022 - 

1973,0 

 

 

Секретар міської ради                                                Ірина МИРОНЕНКО 

МИРОНЕНКО 

 
 

 


