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2 продовження додатка
ПАСПОРТПрограми підтримки та розвитку дитячих творчих колективів закладівкультури Менської міської ради на 2022-2024 роки

Назва Програма підтримки та розвитку дитячих творчихколективів закладів культури Менської міськоїради на 2022-2024 рокиПідстава длярозроблення Закон України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», Закон України «Про Державні цільовіпрограми», Закон України «Про культуру»Розробникипрограми Відділ культуриМенської міської ради
Учасники програми Відділ культуриМенської міської радиВідповідальнийвиконавець Відділ культуриМенської міської ради
Мета Програми Метою Програми є сприяння розвитку творчихособистостей, підтримка творчої діяльності колективівгромади.
Строк виконання 2022-2024 рокиОбсяги та джерелафінансування2022 р2023 р2024 р.

БюджетМенської міської територіальної громади
199650,00 грн214 820,00 грн236 682,00 грн

Очікуванірезультативиконання
- поліпшення матеріально-технічної базиколективів.- придбання необхідних сценічних костюмів- участь колективів в оглядах, конкурсах,фестивалях Всеукраїнського та Міжнародногорівня.Контроль завиконанням Заступники міського голови з питань діяльностівиконавчих органів ради
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМенська громада долучилася до міжнародної ініціативи «Громада дружнядо дітей та молоді». Тож дана Програма розроблена з метоювдосконалення реалізації ініціативи у сфері культури, збереження та розвиткукультурного потенціалу громади, відродження української культури,культурних традицій краю, створення умов для естетичного та духовноговиховання дітей та юнацтва.Відділ культури приділяє особливу увагу розвитку дитячої художньоїтворчості, підтримці і всебічному сприянню діяльності дитячих колективів,забезпечує нерозривність національних традицій, моралі, виховання, всебічногорозвитку молодого покоління. На сьогодні у Менській громаді функціонує 6зразкових дитячих колективів та 3 опорні дитячі колективи, які даруютьглядачам народне мистецтво, зберігають і доносять до жителів громади здобуткиукраїнської національної культури, регулярно, систематично працюють ірадують земляків своєю творчістю та своїми досягненнями. Дитячі колективи єпостійними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та місцевихфестивалів та конкурсів, мають дипломи Лауреатів та інші почесні нагороди.Разом з тим існують проблеми матеріально-технічного і організаційногозабезпечення колективів, для повноцінного функціонування котрих потрібнопостійно поновлювати сценічні костюми, технічно забезпечити звуковоюапаратурою, приміщенням для репетицій, забезпечити фінансуваннятранспортних послуг для концертної діяльності.Наявність даної Програми на 2022-2024 роки дасть можливістьстимулювати діяльність творчих колективів, що функціонують при клубнихустановах відділу культури Менської міської ради за результативність ухудожній творчості, а саме: участь у культурному житті громади, участь узаходах відділу культури, звіти колективів перед населенням, кількістьпроведених творчими колективами гастрольних заходів; участь у конкурсах,святах, фестиваляхМіжнародного значення.Претендентами на отримання фінансової допомоги можуть бути постійнодіючі колективи художньої самодіяльності клубних закладів відділу культури ізпочесним званням «зразковий», які досягли високої художньо-виконавськоїмайстерності, ведуть активну творчу, виховну та просвітницьку роботу повідродженню національно-культурних традицій українського народу, йогодуховних цінностей, свої творчі здобутки систематично виносять на осудглядача, забезпечують непереривність творчого процесу шляхом залучення вколектив обдарованої молоді.Також надати додаткову фінансову допомогу в сумі 9 тис. грн. зразковомуансамблю народного танцю «Калинонька» Куковицької філії КЗ «Менськийбудинок культури» для підвозу колективу на репетиції в Менський будиноккультури.Претендентами на отримання щорічної фінансової допомоги можуть бутипостійно діючі колективи художньої самодіяльності клубних закладів відділукультури без почесного звання «зразковий», які досягли високої художньо-виконавської майстерності, ведуть активну творчу роботу, беруть постійну



4 продовження додатка
участь у заходах відділу культури, займаються гастрольною діяльністю та берутьучасть уМіжнародних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях.

МЕТА ПРОГРАМИПідтримка, збереження та розвиток творчого потенціалу громади.Виявлення обдарованої молоді, сприяння розвитку творчих особистостей тапідтримка творчої діяльності, популяризація культурних надбань громади,шляхом участі колективів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах,фестивалях.
ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ1. Створення можливостей для активної участі молоді громади у аматорськійтворчості.2. Поліпшення матеріально-технічної бази колективів, забезпеченняфінансування транспортних послуг для концертної діяльності та участі кращихтворчих колективів у Всеукраїнських таМіжнародних конкурсах:1) зразкового ансамблю народного танцю «Калинонька» Куковицької філії КЗ«Менський будинок культури»;2) зразкового циркового колективу «Юність» Макошинської філії КЗ «Менськийбудинок культури»;3) зразкового духового оркестру КЗ «Менський будинок культури»;4) зразкового ансамблю сучасного танцю «Сюрприз» КЗ «Менський будиноккультури»;5) зразкового хореографічного циркового колективу «Фієста»;6) зразкового циркового колективу «Феєрія» Феськівської філії КЗ «Менськийбудинок культури;7) танцювальної групи народного аматорського ансамблю пісні і танцю«Менщина» КЗ «Менський будинок культури»;8) танцювального колективу «Перлина» Стольненської філії КЗ «Менськийбудинок культури»;9) вокального ансамблю «Домісольки».

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯВиконання Програми дасть можливість в належних умовах проводитирепетиції, придбати необхідні сценічні костюми, поліпшити матеріально-технічну базу колективів, забезпечити участь колективів в оглядах, конкурсах,фестивалях різного рівня.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯФінансування заходів згідно Програми здійснювати за рахунок коштівбюджету Менської міської територіальної громади (напрямки використаннякоштів за Програмою додаються) в межах видатків, затверджених на відповіднийрік, за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей.

Начальник відділу культуриМенської міської ради СвітланаШЕЛУДЬКО


