
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 листопада 2019 року                      №1882 

м.Мала Виска 

   

 

Про затвердження  комплексної  Програми 

розвитку культури,  краєзнавства  та   

туризму   у  Маловисківській міській 

об’єднаній  територіальній  громаді на 

період 2020 - 2022 років 

 

 

Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

керуючись Законом України “Про державні цільові програми”, з метою покращення 

доступу мешканців Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  до 

якісних соціальних послуг, Маловисківська міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

  

1.Затвердитикомплексну  Програму розвитку культури, краєзнавства  та   туризму   у 

Маловисківській міській  об’єднаній територіальній   громаді  на  період  2020 - 2022 років 

 (додається). 

  

2.Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2020-2022 роки 

врахувати видатки на фінансування завдань та заходів Програми, затвердженої пунктом 1 

цього рішення. 

  

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. та постійну комісію 

Маловисківської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – 

економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.) та на постійну комісію з питань 

культури, молоді  і  спорту (голова  Артишко В.В.) 

 

 

  

Маловисківський  міський голова                   Юрій    ГУЛЬДАС  
  

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради  

від  28 листопада 2019 року № 1882 

Секретар ради Леся ПОСТОЛЮК  

______________________ 

 

 

Комплексна програма   

розвитку  культури, краєзнавства  та   туризму   у Маловисківській міській 

об’єднаній територіальній  громаді 

на період 2020 - 2022 років 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 

Назва Програми 
 

Комплексна програма  розвитку  

культури, краєзнавства  та   туризму   у 

Маловисківській міській об’єднаній 

територіальній  громаді 

на період 2020 - 2022 роки 

 
2. Ініціатор розроблення Програми Відділ  культури  та  туризму  

Маловисківської міської ради 

3. Дата, номер і назва розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми Відділ  культури  та  туризму   

Маловисківської міської ради 

5. Співрозробннки Програми  

6. 

Відповідальний виконавець Програми 

Відділ  культури та  туризму  

Маловисківської  міської ради  

7. Співвиконавці Програми  

8. Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

9. Мета Програми Реалізація  державної політики у 

сфері культури, підвищення 

ефективності діяльності закладів 

культури громади, створення 

сприятливих умов для розвитку 

культурних і творчих ініціатив з 

урахуванням місцевих 

особливостей, задоволення 

інтелектуальних та духовних 

потреб населення, сприяння 

становленню талановитої 

мистецької молоді. 



10. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

- коштів  міського  бюджету 
 

 

 

4610, 892 

 

4610,892 

11. Очікувані результати виконання збереження та функціонування 

діючої мережі закладів культури; 

-  збереження  об’єктів  культурної  

спадщини; 

- підвищення рівня культурного 

обслуговування громадян, 

розширення спектру    надання 

культурно - дозвіллєвих послуг 

населенню  та  їх  доступ до 

культурних надбань,  

- високий  рівень  гендерної  

культури 
 

12. Ключові показники ефективності  Покращення  матеріально – технічної 

бази закладів  культури громади. 

Забезпечення прозорості та 

інформаційної відкритості діяльності 

закладів культури 

 

2.Проблеми, на розв’язання  яких  спрямована  Програма.  
 

Робота закладів культури громади спрямовується  на адаптацію сфери культури до 

нових соціально-економічних умов.  Від часу  створення об’єднаної територіальної 

громади збережено мережу установ культури і мистецтва, забезпечено підтримку 

діяльності аматорських колективів.  

Основне завдання культурної спільноти громади – зберегти і продовжити надбані 

культурні, моральні і духовні цінності, а також створювати сприятливі умови для 

розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких 

суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи. 

Потребує переоснащення діяльність всіх клубних закладів, бібліотек, дитячої школи 

мистецтв для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів. 

На часі – великий  пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, репрезентації 

кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі побутової. 

Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності  аматорського 

мистецтва, перш за все оплата творчої праці, забезпечення музичними інструментами, 

транспортом, відповідними комунальними стандартами закладів культури. 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є реалізація  державної політики у сфері культури, підвищення 

ефективності діяльності закладів культури громади, створення сприятливих умов для 

розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, які 



відповідатимуть потребам  різних  груп  жінок та  чоловіків, дівчат та  хлопців, 

задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, сприяння становленню 

талановитої мистецької молоді,учнів  та  дітей,  підтримка професійної творчої діяльності, 

реалізація  культурно-мистецьких заходів. 

      Впровадження  гендерних  аспектів – специфічні соціальні , культурні, економічні, 

політичні  характеристики  умов  життя та  потреб  жінок  та  чоловіків.   

      Здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі  Маловисківської  

об»єднаної громади, створення туристичного продукту, здатного задовольнити туристичні 

потреби мешканців громади та її гостей; створення та розвиток матеріально-технічної 

бази та сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, 

ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-

рекреаційного потенціалу, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, 

здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та 
внутрішнього туризму, зокрема сільського,  поліпшення кадрового забезпечення галузі. 

Мета  Програми  є  незмінною  протягом  2020 – 2022  років  та  не  може  бути  абсолютно  

досяжною.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. 

 

 -  координація діяльності закладів культури у вирішенні  питань  організації культурно - 

дозвіллєвої, просвітницької діяльності, покращення матеріально-технічного  стану 

сільських закладів культури; 

-  розроблення та прийняття програм   розвитку культури з наданням фінансової 

підтримки за рахунок місцевого бюджету; 

  - визначення культурного розвитку громади є одним з пріоритетних напрямів діяльності 

органів місцевого самоврядування; 

-  забезпечення матеріального рівня, соціального статусу працівників галузі, поліпшення 

умов праці та соціальних гарантій; 

-  фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням 

реальних можливостей місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством; 

-         підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; 

-         впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм; 

-         реалізації системних   заходів спрямованих на розвиток туристичної індустрії ; 

-         підвищення якості туристичного обслуговування та формування активної позиції 

населення у створенні атмосфери гостинності; 

-         реалізації маркетингових заходів спрямованих на формування привабливого іміджу, 

позиціонування та активне просування  на туристичному ринку; 

-         впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 

-         підготовки та випуску якісної рекламної продукції та сувенірів. 

          Враховуючи системний характер основних проблем у сфері туризму , пропонується 

їх реалізовувати шляхом: 

-         створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації 

інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній індустрії ; 

-         розвиток місцевої туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичного 

обслуговування та покращення туристичного сервісу. 

 

5. Соціально – гендерний вплив заходів Програми. 

 



- при подальшому використанні при  проведенні  гендерного  аналізу щодо  гендерної  

рівності  у  галузі  культури отримано  під  час  огляду (анкетування)  доцільного  

узагальнення  та  згрупування за  такими  позиціями: 

- дані  про  становище різних  груп   чоловіків та  жінок, дівчат  та  хлопців; 

- дані про інтереси, потреби  та  пріоритети  жінок  та  чоловіків, дівчат  та  хлопців 

- рівні  права  жінок  та  чоловіків,  дівчат  та  хлопців  у  всіх  сферах  життєдіяльності,  

- рівні  обов”язки  та  відповідальність у  особистому та професійному  житті.   

 

6. Очікувані результати: 

Виконання заходів програми  забезпечить: 

-  збереження та функціонування діючої мережі закладів культури; 

-  збереження  об’єктів  культурної  спадщини; 

- підвищення рівня культурного обслуговування громадян, розширення спектру    надання 

культурно - дозвіллєвих послуг населенню  та  їх  доступ до культурних надбань,  

- високий  рівень  гендерної  культури, 

- розвиток української культури, концертних програм, фестивального руху, пожвавлення 

культурного туризму;  

  -   відродження та збереження традиційної народної культури;  

-       зростання кількості туристів, як відвідувачів ; 

-       розвиток сільського зеленого туризму; 

-      створення облаштованої належним чином мережі туристично-екскурсійних маршрутів з 

комплексом обладнаних для відпочинку місць; 

-       створення якісного туристичного продукту. 

 

 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

(додаток №2) 

 

8. Строки та  етапи виконання  Програми.  

 

пропонується реалізувати заходи за такими напрямками протягом  2020 – 2022  років: 

- створення умов для функціонування базової мережі закладів культури і мистецтва; 

  - підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку 

самодіяльної народної творчості, традиційного народного мистецтва, збереження 

нематеріальної культурної спадщини; 

-       забезпечення раціонального й ефективного використання природних, рекреаційних, 

історико-культурних туристичних ресурсів; 

-       підвищення якості і розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг; 

-  проведення  гендерного  аналізу  соціального, культурного, економічного та інших  

характеристик умов  життя  чоловіків  та  жінок ( анкетування); 

-       створення сприятливих економіко-правових, організаційних та економічних умов для 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристично-рекреаційну сферу громади; 

-       розбудова туристично-обслуговуючої, торгівельно-сервісної та інформаційно-

довідкової інфраструктури вздовж основних автомобільних шляхів; 

-         впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм; 

-         підготовка та випуск якісної рекламної продукції та сувенірів; 

-       забезпечення галузі кваліфікованими кадрами перш за все фахівцями туристичного 

супроводу; 

- прийняття  рішень  за  результатами  гендерних  аналізів  (анкетування) соціальні, 

культурні, економічні, політичні,   та інші  характеристики умов  життя  чоловіків  та  

жінок; 



- упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з 

урахуванням місцевих особливостей та  українських традицій. 

 

 

9. Координація та  контроль за  ходом  виконання  Програми.  

 

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та 

ефективним використанням коштів покладається на виконавчий комітет міської ради та на 

постійну комісію з питань  освіти, науки, культури, фізкультури та спорту міської ради. 

Звіт відділу культури та туризму про виконання Програми та ефективність 

реалізації заходів щорічно у січні заслуховується на сесії міської ради.     

       Фінансування заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок 

коштів  міського бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства, в т.ч. 

шляхом залучення інвестицій. 

Загальний   обсяг  фінансових ресурсів   на забезпечення   виконання   Програми  складає   

 4610,892 тис. гривень. Головним розпорядником коштів  міського бюджету, 

передбачених на виконання Програми, визначається відділ культури та  туризму     міської  

ради.  

 

 

 

 

 

 

 


