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продовження додатка
ПАСПОРТ

Програми культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 роки
Назва Програма культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 роки.Підстава длярозроблення Закон України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», Закон України «Про Державні цільовіпрограми», Закон України «Про культуру»Розробники Програми Відділ культуриМенської міської радиУчасники Програми Відділ культуриМенської міської ради,Фінансове управлінняМенської міської радиЗаклади культури Менської міської територіальноїгромадиВідповідальнийвиконавець Відділ культуриМенської міської ради
МетаПрограми Метою Програми є створення фінансових таорганізаційних умов для подальшого розвиткукультурно-мистецької сфери громади
Строк виконання 2022-2024 рокиОбсяги та джерелафінансування2022 р.2023 р.2024 р.

БюджетМенської міської територіальної громади
 1645845,00 грн.
 1804709,50 грн.
 1985179,85 грн.Очікувані результативиконання  задоволення творчих потреб громадян, їхестетичне виховання, розвиток, збагачення духовногопотенціалу через проведення масових, концертних ікультурологічних заходів підвищення рівня культурного обслуговуваннянаселення забезпечення доступності культурних послугдля різних верств населення громадиКонтроль за виконанням Заступник міського голови з питань діяльностівиконавчих органів ради
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1. Загальні положення ПрограмиРобота Відділу культури Менської міської ради спрямована на забезпеченнясвободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійноїта аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурнихцінностей, відродження і збереження національної української культури, історико-культурної спадщини, створення матеріальних і фінансових умов розвиткукультури.За ініціативи МКІП та підтримки Швейцарії запущено пілотний проєкт«Центри культурних послуг, як інструмент згуртованості громади». Менськагромада успішно пройшла конкурсний відбір і стала учасницею даного проєкту.Тому в 2022 році в Менській міській територіальній громаді плануєтьсястворення ЦКП - багатофункціонального закладу культури, що матиме зручнерозташування для відвідування жителями територіальної громади/суміжнихтериторіальних громад, матиме сучасну матеріально-технічну базу та будеспроможний забезпечувати надання комплексу культурних послуг,консультаційної, інформаційної допомоги, доступ до користуванняприміщеннями та обладнанням для творчості, неформального навчання таспілкування жителів територіальної громади з урахуванням чисельності,вікового, статевого, національного, соціального, професійного складу населення.ЦКП забезпечуватиме громадян культурними послугами, зокрема, стосовнодоступу до читання та інформації, музейних послуг, доступу до можливостей длятворчого самовираження через надання митецьких послуг, сприятливих умовдля організації змістовного дозвілля населення та забезпечення високого рівняпроведення культурно-масових заходів.Розробка Програми також обумовлена необхідністю суттєвих змін упідходах до організації діяльності у галузі культури в сучасних економічнихумовах. Наразі актуальним є збереження і нарощування інтелектуального татворчого потенціалу у сферах культури, підвищення інноваційної активностігромади. Підготовка та проведення масових заходів потребують певногофінансування для забезпечення оплати витрат на матеріально-технічнезабезпечення, сценічне обладнання, тощо.Це зумовлює необхідність прийняття Програми реалізації культурно-масових заходів на 2022-2024 роки.

2. Мета ПрограмиПрограма ставить за мету фінансове забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та забезпечення ефективної діяльності установ культури длязадоволення культурних потреб різних верств населення громади.
3. Завдання ПрограмиОсновними завданнямиПрограми є:

– підвищення рівня заходів, спрямованих на відзначення державнихкалендарних свят, урочистостей з нагоди відзначення визначних подій,великих релігійних та обрядових свят;
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– організація змістовного дозвілля населення, сприяння його духовногорозвитку, збереження культурної спадщини;
– презентація творчого потенціалу Менської громади шляхом участі уобласних, Всеукраїнських, Міжнародних культурно-мистецьких заходах,проведення фестивалів, ярмарків, днів населених пунктів громади;
– створення сприятливих умов для культурних і творчих ініціатив зурахуванням місцевих особливостей;
– сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримкапрофесійної творчої діяльності, реалізація культурно-мистецьких заходівдля дітей та молоді.

4. Фінансове забезпечення виконання ПрограмиФінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджетуМенської ТГ та інших джерел, не заборонених законодавством. При цьому обсягкоштів визначається під час формування бюджету з урахуванням йогофінансових можливостей та може змінюватись в процесі виконання бюджету привнесенні змін до нього. Перелік культурно-мистецьких заходів та обсяги їхфінансування визначено у додатку до даної Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання ПрограмиКоординація та контроль за ходом Програми покладається на відділкультуриМенської міської ради.Відділ культури контролює роботу щодо виконання заходів Програми впідвідомчих закладах: Комунальний заклад «Менський будинок культури»Менської міської ради Чернігівської області»; Комунальний заклад «Центркультури і дозвілля молоді» Менської міської ради Чернігівської області,Комунальний заклад «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила»Менської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад «Менськапублічна бібліотека»Менської міської ради Чернігівської області.

Начальник відділу культуриМенської міської ради СвітланаШЕЛУДЬКО


