
                                                            
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ      

                                                                                                                                     Проєкт            
                                                                                  Джус С.М.                          

РІШЕННЯ       
_______сесії міської ради VIII скликання 

 
 від ___________ 2020 року    №____  
      м. Шепетівка 

 
Про комплексну програму  

розвитку культури Шепетівської 

міської територіальної громади  

на 2021 – 2025 роки 

 

                   На виконання Закону України «Про культуру» № 2778-VІ від 14 грудня 2010 

р., Указу Президента України № 1152/98 від 20 жовтня 1998 р. „Про державну підтримку 

культури і мистецтва в Україні”, № 485/2000 від 21 березня 2000 р. „Про державну 

підтримку клубних закладів”, Законів України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, 

„Про охорону культурної спадщини”, „Про позашкільну освіту” та керуючись  ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити  комплексну  програму  розвитку  культури  міської територіальної громади  

  на 2021 – 2025 рр.  (додається). 
2. Фінансовому управлінню (В. Дрищ) передбачити кошти на її реалізацію в межах 
загальних ресурсів міського бюджету. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти  на  заступника міського голови (Г. 

Безкоровайну), начальника відділу культури (С.Джус) та на  постійну комісію міської 

ради  з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, 

молодіжної політики та спорту  ( голова комісії  Н. Собчук). 

 

 
 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 

 

                                                                                                                   

 

 

 

               

 



 

                                                                                                              Додаток                                                                                                                       

                                                                                                  до рішення сесії міської ради       

                                                                                                  VIII cкликання     від_______№  

 

                                                                                                                                                       

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ  КУЛЬТУРИ ШЕПЕТІВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2021 -2025 РОКИ 

 

        Програма являє собою документ, що визначає стратегію розвитку культури та 

мистецтва  міської територіальної громади на 2021 -2025 рр. В основу програми 

покладено аналіз стану справ галузі культури громади за останні роки,  результати 

робочих нарад, „круглих столів” з представниками галузі культури громади, анкетування 

керівників закладів культури і організацій різного підпорядкування,  рекомендації  

Міністерства культури, національностей та релігій України, а також осмислення досвіду 

інших міст України по створенню програм розвитку культури. 

 

                                                      Паспорт програми 

Назва Програми Комплексна програма розвитку галузі культури Шепетівської 

міської територіальної громади  на 2021 -2025 рр. 

Термін реалізації  початок - січень 2021 р. 

закінчення - грудень 2025 р. 

Замовник програми Шепетівська міська рада 

Розробник програми Відділ культури  Шепетівської міської ради 

Мета програми Чітке  визначення  стратегії  розвитку міської територіальної 

громади    на 2021 -2025 рр., концептуальних підходів до 

вирішення основних проблем галузі культури та досягнення 

високого рівня розвитку професійного і аматорського мистецтва  

для  формування гармонійно розвиненої особистості. 

Очікувані результати Забезпечення гарантій свободи творчості, доступу мешканців 

громади  до усіх культурних надбань, реалізація державної 

нормативно- правової бази у сфері культури і народної творчості 

міської територіальної громади, зміцнення і збагачення 

національного культурного надбання, утримання зусиллями 

органів місцевого самоврядування всіх існуючих елементів 

інфраструктури, забезпечення функціонування всіх закладів 

культури незалежно від їх підпорядкування, подальше 

збереження і розвиток традиційної української культури та 

культур національних меншин, що населяють громаду, розвиток 

музейної справи та пам’яткоохоронні заходи, створення 

сприятливих умов для повноцінної реалізації творчих 

здібностей, культурних потреб і інтересів через функціонування 

початкових мистецьких навчальних закладів, мережі клубних 



формувань та гуртків самодіяльної творчості. 

Джерела фінансування Бюджетні кошти 

Кошти інвесторів та залучені кошти  

Контроль та 

координація 

Відділ культури  Шепетівської міської ради  

 

І . Загальні положення 

      Культура – комплекс характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства та 

форм спільної діяльності, який включає історичну спадщину мистецтва, форми творчої і 

дозвільної діяльності, пов’язані з мистецтвом і дозвіллям. 

      Для задоволення потреб громадян в аматорській мистецькій творчості, організації 

їхнього відпочинку та дозвілля,  держава та органи місцевого самоврядування створюють 

та утримують базову мережу культурно-дозвільних закладів клубного типу,  а також 

сприяють, в тому числі фінансово,  створенню та діяльності недержавних культурно- 

дозвільних закладів, клубів, аматорських об’єднань, гуртків та студій за інтересами тощо. 

      На сьогодні  в міській територіальній громаді  діє  6  бібліотек, 2 будинки культури, 

клуб в селі Жилинцях, КЗК «Музей пропаганди» Хмельницької обласної ради, парк 

культури і відпочинку, дитяча музична і художня школи,   на обліку та під охороною 

держави знаходиться 37 пам’яток , серед яких: 32 пам’ятки історії, 4 монументального 

мистецтва і 1 архітектури та містобудування. 

       Діяльність в сфері культури  міської територіальної громади забезпечують 110 

працівників галузі культури . В громаді створено умови,  що сприяють розвитку 

мистецтва та народної творчості, поповненню бібліотечних фондів, збереженню 

культурної спадщини. Велика увага приділяється вдосконаленню реалізації державної 

культурної політики, розвитку та функціонуванню української мови, етнічної 

самобутності національних меншин, збереженню та відродженню нематеріальної 

культурної спадщини краю,  розширенню інформаційних функцій бібліотек.  

Напрацьовано великий досвід проведення культурно- мистецьких акцій, аматорські 

колективи громади  приймають участь в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних заходах. 

                Разом з тим, процеси повноцінного забезпечення діяльності галузі не набули 

необхідного динамізму.  У зв’язку з недостатнім  фінансуванням галузі, в останні роки 

виникла гостра необхідність проведення капітальних ремонтів,  реконструкції та 

технічного переоснащення  закладів культури та пам’яток історії, монументального 

мистецтва, придбання спеціального автотранспорту, вирішення питань автоматизації 

бібліотечних процесів, організації вільного доступу користувачів до мережі Інтернет. 

Практично не виділялись кошти на реставрацію та ремонт об’єктів культурної спадщини. 

Установи культури потребують  ремонту, подальшої модернізації . 

       Все це зумовлює необхідність прийняття комплексної програми галузі культури   

міської територіальної громади на 2021 – 2025 рр. 

        Об’єктом цієї комплексної програми виступає культура і народна творчість 

Шепетівської  міської територіальної громади, як невід’ємний елемент життя сучасної 

громади, а предметом -  розвиток громади.    

      Комплексна програма являє собою документ, що визначає стратегію розвитку галузі 

культури та народного мистецтва громади  на 2021 – 2025 рр.  

 



 

         Комплексна програма розроблена за принципами: 

1. Системний підхід, що передбачає цілісність осмислення культури, як невід’ємної 

частини життєдіяльності громади; 

2 .Принцип гуманізму,  що передбачає розуміння  культурного розвитку людства; 

3. Проблемний принцип як розуміння сьогоднішньої соціокультурної реальності, проблем 

та можливих шляхів їх вирішення; 

4. Принцип поступовості здійснення основних заходів та напрямків розвитку,  намічених  

у цій програмі; 

5. Принцип використання передового досвіду,  набутого в цьому напрямку іншими 

містами України і іншими державами. 

         Структура комплексної програми базується на аналізі стану галузі культури  

Шепетівки останніх років, результатах робочих нарад з представниками галузі культури 

міської територіальної громади,  анкетування керівників закладів культури і організацій 

різного підпорядкування та забезпеченні реалізації державних, регіональних і місцевих 

програм:  Закон України «Про культуру», Закон України « Про бібліотеки та бібліотечну 

справу», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України «Про додаткові заходи 

щодо державної підтримки обдарованої молоді» від 24.04.2000 р., «Про державну 

підтримку клубних закладів»  від 29.06.2001р., «Про невідкладні заходи щодо розвитку 

бібліотек України», «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та 

народних художніх промислів в Україні» від 6.06.2006 р., постанов Кабінету Міністрів 

України «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами»  № 1775 від 

12.11.1998 р. та наказів Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження 

порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості» 

№ 363 від 6.08.1998 р. та «Про Положення про народний (зразковий) аматорський 

колектив у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури і мистецтв 

України» № 415 від 23.06.1999 р., «Про схвалення концепції реформи фінансування 

системи забезпечення населення культурними послугами» № 1035-р від 19.08.2020 р. 

із змінами та доповненнями. 

         Структурна програма складається з таких розділів: 

І.   Загальні положення 

ІІ.  Мета і основні завдання. 

ІІІ. Кадрова політика та соціальний захист працівників галузі. 

ІV. Розвиток інфраструктури галузі культури  міської територіальної громади. 

V.  Основні заходи з розвитку культури і мистецтва за напрямками: 

     1.  Розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 

     2.  Розвиток закладів культури та підтримка аматорського мистецтва. 

     3.  Розвиток бібліотечної справи . 

VІ.  Забезпечення реалізації пам’яткоохороної та музейної політики. 

VІІ.  Механізм реалізації програми і орієнтований обсяг фінансування. 

 

                                    ІІ.  Мета і основні завдання програми 
 
        Метою програми є чітке визначення стратегії розвитку культури  Шепетівської 

міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, концептуальних підходів до 



вирішення основних проблем галузі культури та досягнення високого рівня розвитку 

аматорського мистецтва для формування гармонійно розвиненої особистості. 

         Основними завданнями програми є: 

- забезпечення гарантій свободи творчості, доступу громадян  нашої   територіальної 

громади до усіх культурних надбань; 

- реалізація державної нормативно-правової  бази у сфері культури і народної творчості 

міської територіальної громади; 

- зміцнення і збагачення національного культурного надбання; 

- утримання зусиллями органів місцевого самоврядування всіх існуючих елементів 

інфраструктури; 

- створення умов для розвитку творчих здібностей і талантів мешканців міської 

територіальної громади,  виховання творчої молоді та обдарованих дітей; 

- забезпечення функціонування всіх закладів культури незалежно від їх підпорядкування; 

- подальше збереження і розвиток традиційної української культури та культур 

національних меншин, що населяють  місто; 

- створення сприятливих умов для повноцінної реалізації творчих здібностей, культурних 

потреб і інтересів через функціонування початкових мистецьких навчальних закладів, 

мережі клубних формувань та гуртків самодіяльної творчості; 

- забезпечення реалізації державної пам'яткоохороної та музейної політики. 

  

ІІІ. Кадрова політика та соціальний захист працівників галузі 
 
        Відповідно до штатного розпису відділ культури виконкому Шепетівської міської 

ради складається з двох посадових осіб: начальник відділу та спеціаліст І категорії. 

        В структуру відділу входять: централізована бухгалтерія відділу культури, два 

будинки культури, клуб в селі Жилинці, 6 бібліотек, дитячі музична і художня школи, 

парк культури і відпочинку. 

        Сьогодні у галузі культури  міської територіальної громади  працюють 110 

працівників. 

        У сучасних умовах господарювання організація роботи з кадрами у галузі культури, її 

реформування мають стати основою відтворення духовного потенціалу суспільства, 

забезпечення високого авторитету української культури та мистецтва у світі. 

        Недостатня правова база сфери культури, невирішеність економічних проблем 

функціонування закладів культури обумовили падіння соціального статусу працівників 

культури, падіння престижу їх професії. 

       Практика свідчить, що фахівці культури та мистецтв сьогодні, нажаль, є найнижче 

оплачуваною категорією серед населення. 

       Необхідно здійснити такі заходи по формуванню кадрової політики та соціального 

захисту працівників культури та мистецтв: 

  

Назва заходу Термін 

виконанн

я 

Відповідал

ьні 

виконавці 

Орієнтовне 

фінансуван

ня  (тис. 

грн..) 

Джерела фінансування 

Обласн

ий 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

кошти 

Підготувати та провести 2021 - Відділ     



серію семінарів – 

практикумів для 

працівників галузі з 

питань законодавчої 

правової бази форм 

економічного 

господарювання в 

сучасних умовах. 

2025 культури 

Забезпечити організацію 

обов’язкової практики 

студентів 

культурологічних 

спеціальностей середньо 

спеціальних та вищих 

закладів культури та 

мистецтва 

2021 - 

2025 

Відділ 

культури 

    

Забезпечити участь 

фахівців галузі та 

управлінської сфери в 

конференціях , форумах, 

творчих звітах. 

2021 - 

2025 

Відділ 

культури 

Адміністра

ції закладів 

культури 

4,0  4,0  

З метою підвищення 

професійного рівня і 

вдосконалення форм  і 

методів роботи 

організувати виїзди 

працівників культури до 

міст України 

2021 – 

2025 

Відділ 

культури 

Адміністра

ції закладів 

культури 

5,0  5,0  

Забезпечити перевезення  

колективів на конкурс 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Адміністра

ції закладів 

культури 

12,0  12,0  

Вивчити потребу по 

підготовці працівників  з 

метою підготовки 

висококваліфікованих 

кадрів. 

2021 - 

2025 

Відділ 

культури 

Адміністра

ції закладів 

культури 

    

Забезпечити виконання 

ЗУ «Про культуру» 

(розділ 6 ст.29.) щодо 

соціальних гарантій 

працівників у сфері 

«культура» 

2021 - 

2025 

Відділ 

культури 

    

Проводити  благодійні 2021 - Відділ 20,0   20,0 



акції для ветеранів галузі 

культури міста до Дня 

працівників культури та 

Дня похилого віку. 

2025 культури 

Адміністра

ції закладів 

культури 

 

 

ІV.  Розвиток інфраструктури галузі культури міста 
 
       На території  Шепетівської міської територіальної громади  функціонують міський 

будинок культури, будинок культури с. Плесна, клуб в селі Жилинцях, міська бібліотека  

№1, бібліотека для дітей та дорослих № 2, міська бібліотека для дітей , бібліотеки в селах 

Жилинці, Плесна, Пліщин,  міський парк культури та відпочинку, дитяча художня школа, 

дитяча музична школа.    Для об’єднання зусиль по розвитку культури шляхом 

використання їх потенціалу діють будинок творчості школярів, бібліотеки навчальних 

закладів.  

       Особливого значення в культурно-просвітницькій роботі набувають зміни в 

асортименті послуг. Зазнали істотних змін послуги, які здійснюють бібліотеки. Все 

активніше заявляють про себе різноманітні культурно-дозвіллєві об’єднання та 

культурно- мистецькі акції . 

       У зв’язку з необхідністю розвитку інфраструктури галузі культури міської 

територіальної громади    необхідно  здійснити :  

 

Назва заходу Термін 

виконанн

я 

Відповідаль

ні виконавці 

Орієнтовне 

фінансуван

ня на рік  

(тис. грн...) 

Джерела фінансування 

Обласн

ий 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

кошт

и 

Облаштувати систему 

водопостачання в 

приміщенні бібліотеки для 

дітей  

 2021-

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотека 

для дітей   

120,0  120,0  

Книги та меблі для 

бібліотек (пуфи, 

підставки, стелажі і т.д.) 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

 100,0  100,0  

Здійснити переведення 

закладів культури (МБК, 

ПСМНЗ) на альтернативне  

опалення  

2021- 

 2025 

Відділ 

культури  

 

3000,0  3000,0  

Забезпечити фінансову 

підтримку діяльності 

парку культури та 

відпочинку  

2021- 

2025 

 

 

 

Відділ 

культури 

 

 

 

90% від 

повної 

потреби 

 

 90 %  

від 

повної 

потреби 

 

200,0 

 

 

 



Провести роботи по 

формуванню завершених 

ландшафтних композицій 

парку культури та 

відпочинку 

 

2021- 

 2025 

 

Відділ 

культури 

 

 

100,0 

  

 

60,0 

 

 

40,0 

 

Провести очищення 

території парку від 

аварійних дерев 

 

2021- 

2025 

Парк 

культури та 

відпочинку  

100,0  100,0  

Реконструкція, 

капітальний ремонт 

асфальтованого покриття 

пішохідних доріжок по 

території міського парку 

культури та відпочинку 

 

2021-2025 

Відділ 

культури  

Парк 

культури та 

відпочинку 

 

6075,3 

(11046 кв. 

м) 

  

6075,3 

 

Реконструкція та 

очищення природних 

водойм міського парку 

культури та відпочинку 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

 

    3500,0 

  

3500,0 

 

Виготовленя та 

встановлення  лав садово-

паркових на металевих 

ніжках для відпочинку 

жителів та гостей міста(65 

шт.) 

2021 Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

130,0  130,0  

Ремонт танцювального 

майданчика площею 510,7 

кв.м 

2021 Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

850,0  850,0  

Облаштувати місця 

відпочинку за 

функціональною 

спрямованістю:  

зона розваг та культурно – 

просвітницька; 

зона спортивно – 

оздоровчих споруд; 

зона тихого відпочинку; 

зона дитячого відпочинку; 

адміністративно- 

господарські споруди  

2021 -

2025 

Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

250,0  200,0 50,0 

Виготовити арку з 2021- Відділ 520,0  520,0  



центрального входу  в 

міський парк культури та 

відпочинку 

2025 культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

Будівництво адмінбудівлі 2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

2000,0  2000,0  

Заміна старих вікон (6 

шт.) та дверей (6 шт.)на 

металопластикові  

2021 Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

66,0  66,0  

Придбання: 

-баків для сміття; 

-трактора ДМТЗ-180; 

-причіпу до трактора; 

-фігури серця (фотозона) 

2021 Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

121,00  121,00  

Реконструкція освітлення 

парку 

2021 Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

600,0  600,0  

Ремонт агітмайданчику 2021 Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

380,0  380,0  

Проведення капітальних 

ремонтів атракціонів 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

450,0  450,0  

Придбання основних 

засобів для парку 

культури та відпочинку 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

310,0  310,0  

Придбати апаратуру 

озвучення для парку 

культури та відпочинку 

2021 Відділ 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

100,0  100,0  

Придбання комплекту  2021 Відділ 23,0  23,0  



комп’ютерного 

обладнання, принтеру 3 в1 

культури 

Парк 

культури та 

відпочинку 

Обладнання 

автоматичними 

пожежними 

сигналізаціями, 

оброблення вогнегасними 

розчинами дерев’яних 

конструкцій сценічних, 

горищних  приміщень 

закладів культури, виміри 

опору ізоляції, придбання 

пожежних рукавів та 

вогнегасників. 

 2021- 

2025 

Відділ 

культури  

Установи 

культури 

1500,0  1500,0  

Забезпечити участь у 

навчанні з питань охорони 

праці, протипожежної  та 

енергобезпеки 

відповідальних 

працівників та директорів 

закладів культури, 

створити єдину 

комп’ютерну мережу 

закладів культури. 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

Установи 

культури 

10,0  10,0  

 

V.  Основні заходи з розвитку культури міської територіальної громади 
за напрямками: 

 
1. Розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.  

 

     Практика свідчить, що в естетичному вихованні юних шепетівчан початкові 

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади продовжують відігравати значну роль. 

Сьогодні в міській територіальній громаді функціонує дитяча музична та художня школи. 

Близько 750 учнів отримують в них початкову мистецьку освіту. Частина учнів – це 

майбутній контингент студентів середніх спеціальних та вищих мистецьких учбових 

закладів. 

    У дитячій музичній школі функціонує 11 творчих колективів.  Колективи ведуть велику 

концертну діяльність, представляють наше місто на різноманітних фестивалях (від 

міських до Міжнародних), беруть активну участь у проведенні  масових заходів і свят.  

    Учні дитячої художньої школи є неодноразовими переможцями  Міжнародних, 

Всеукраїнських обласних фестивалів та конкурсів.   Разом з тим, у роботі початкових 

мистецьких закладів є певні проблеми. 



          Відсутні в належній кількості якісні музичні інструменти,  що значною мірою 

впливає на навчально-виховний процес. Не в повному обсязі виконуються навчальні 

плани. В дитячій музичній школі відсутні концертмейстерські години, що негативно 

впливає на підготовку учнів до конкурсів різних рівнів. Практично не виділяються кошти 

на поїздки талановитих учнів на конкурси-огляди та фестивалі. Вимагає уваги кадрове 

забезпечення початкових спеціалізованих  мистецьких навчальних закладів  (далі 

ПСМНЗ),  підготовка дієвого резерву. 

          З метою розвитку початкових мистецьких закладів необхідно здійснити такі заходи: 

 

Назва заходу Термін 

виконан

ня 

Відповідаль

ні виконавці 

Орієнтовне 

фінансуван

ня (тис. 

грн.) 

Джерела фінансування 

Облас 

ний 

бюд 

жет 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

кошти 

Забезпечувати зміцнення, 

розвиток та модернізацію 

матеріально-технічної 

бази шкіл, звернувши 

особливу увагу на 

придбання і заміну 

зношених музичних 

інструментів, поповнення 

натюрмортного фонду, 

обладнання технічних 

засобів, навчально-

методичної , музичної та 

мистецтвознавчої 

літератури,  концертних 

костюмів, меблів. 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

ПСМНЗ 

6000,0  5970,0 30,0 

Приводити  штатні 

розписи ПСМНЗ у 

відповідність до 

можливості реалізації 

нових навчальних планів і 

програм у повному обсязі. 

2021-     

2025 

Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

    

Створювати умови для 

залучення дітей до 

народної музики та співу , 

традиційних народних 

промислів та ремесел. 

   2021 Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

    

Здійснити ремонти 

офортного та 

ліногравюрного  станків у 

ДХШ  

2021-

2025 

Відділ 

культури 

ДХШ 

20,0  20,0  

Згідно з вимогами ст.26 2021 - Відділ     



ЗУ «Про позашкільну 

освіту»  забезпечувати 

отримання безкоштовної 

мистецької освіти дітьми з 

багатодітних сімей, 

інвалідами, сиротами і 

дітьми, позбавленими 

батьківського піклування 

2025 культури 

ПСМНЗ 

Забезпечити проведення 

поточних ремонтних робіт 

приміщень початкових 

навчальних закладів  

2021 

2025 

Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

500,0  500 ,0  

Забезпечити відкриття у 

місті дитячої картинної 

галереї . 

2021-

2022 

Відділ 

культури 

ДХШ 

30,0  20,0 10,0 

Сприяти участі учнів 

творчих колективів, учнів 

ДХШ  та ДМШ в 

обласних, Всеукраїнських 

та Міжнародних 

конкурсах, оглядах, 

фестивалях, інших 

культурно-мистецьких 

акціях, проєктах (згідно із 

запрошеннями) 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

100,0  100,0  

Капітальний ремонт 

фасаду дитячої музичної 

школи 

2021 Відділ 

культури 

ДМШ 

1100,0  1100,0  

Капітальний ремонт 

коридорів Шепетівської 

дитячої музичної школи 

2021-

2022 

Відділ 

культури 

ДМШ 

300,0  300,0  

Капітальний ремонт 
водопровідної мережі 
Шепетівської дитячої 
музичної школи 

2021-

2022 

Відділ 

культури 

ДМШ 

200,0  200,0  

Капітальний ремонт класів 

і кабінетів ПСМНЗ 

2021-

2025 

Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

1300,0  1300,0  

Капітальний ремонт 

підвального приміщення 

ДХШ 

2021 Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

400,0  400,0  

Капітальний ремонт 
системи 
електропостачання, 
освітлення  ДМШ 

2021-

2025 

Відділ 

культури 

 

ДМШ 

600,0  600,0  



Придбання метало 

пластикових конструкцій 

для дитячої музичної 

школи 

2021-

2022 

Відділ 

культури 

ДМШ 

210,0  210,0  

Заміна дверей в класах 

дитячої музичної школи 

2022-

2023 

Відділ 

культури 

ДМШ 

200,0  200,0  

Заливка обмостки дитячої 

музичної школи 

2022-

2023 

Відділ 

культури 

ДМШ 

350,0  350,0  

Капітальний ремонт класів 

№ 13, 14,45 дитячої 

музичної школи 

2021-

2025 

Відділ 

культури 

ДМШ 

300,0  300,0  

Заміна плитки на стінах і 

на підлозі в коридорах 

ДМШ 

2021-

2022 

Відділ 

культури 

ДМШ 

200,0  200,0  

З метою зміцнення 
матеріально-технічної 
бази Шепетівської дитячої 
музичної школи: 

 придбати 
в   музичні 
інструменти, 
радіомікрофони; 

 придбати    нотну 
літературу. 

 

2021-

2025 

 370,00  370,00  

Заміна дверей в класах 

ДХШ 

2021-

2022  

Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

150,0  150,0  

Утеплення зовнішніх стін 

ДМШ, ДХШ 

2021-

2022 

Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

1350,0  1350,0  

Забезпечити придбання 
відповідно до сучасних 
вимог та дистанційного 
навчання викладачів з 
учнями ДХШ 
мультимедійного 
комплексу, ноутбуків 

2021 Відділ 

культури 

ДХШ 

158,0  158,0  

Забезпечити придбання 
лінолеуму для заміни 
старого покриття в 
коридорі та 
бібліотеці  ДХШ 

2021 Відділ 

культури 

ДХШ 

19,0  19,0  

Забезпечити придбання 2021 Відділ 23,0  23,0  



дивана, шаф,столів для 
заміни старих в ДХШ 

культури 

ДХШ 

Забезпечити видання 

буклетів про діяльність, 

досягнення ПСМНЗ  

   2021 Директори 

ПСМНЗ 

4,0  2,0 2,0 

З  метою підвищення 

кваліфікації педагогів: 

- участь у науково- 

практичних конференціях, 

семінарах  з проблем 

діяльності ПСМНЗ; 

- участь в мистецьких 

конкурсах різних рівнів 

2021 - 

2025 

Відділ 

культури 

ПСМНЗ 

50,0  50,0  

 

2.  Розвиток міського будинку культури , як центру аматорського мистецтва та 

відродження традицій української національної культури. 

 

       Головну роль в організації та проведенні масових заходів, розвитку аматорського 

мистецтва, організації культурного дозвілля мешканців   міської територіальної громади  

відіграють клубні заклади культури. Їх діяльність спрямована на задоволення культурних 

потреб мешканців громади. При міському будинку культури працює 16 клубних 

формувань, 6 народних колективів. В місті відновив роботу  муніципальний духовий 

оркестр. 

       Свідоцтвом успішної культосвітньої роботи  є:  

-  високі нагороди, отримані аматорськими колективами на фестивалях різних рівнів; 
-  успішні творчі звіти колективів та окремих виконавців; 
-  заснування регіональних конкурсів: хореографічного мистецтва  -  «Золоте коло», 

колядок та щедрівок - «Золота зірочка», прикладного мистецтва  -  «Пасхальні візерунки» 

та інших. 

       Відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами, схвалених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 р. № 1775 у нашому місті 

не вистачає більше ніж 1,0 тис. глядацьких місць. В зв’язку з цим зменшилась кількість 

гуртків.  Зростає комерціалізація концертної діяльності аматорських колективів,  що дає 

можливість поповнювати матеріально-технічну базу. Та разом з цим проведення платних 

заходів, створення гуртків на частковій самоокупності має і негативну сторону,  так як не 

всі верстви населення нашого міста можуть відвідувати їх. 
      Хоча у структурі організації дозвілля населення за останні 3 роки активізувалась 
робота по залученню дітей та молоді до різноманітних конкурсів, проєктів, фестивалів, які 
пропагують українські звичаї, обряди, фольклор, та аналіз цієї роботи свідчить, що 
втрачається зв’язок між поколіннями в надбанні і передачі духовної скарбниці 
українського народу, традицій та моральних чеснот . Це призводить до безповоротної 
втрати зразків українського фольклору, сімейних свят, секретів символіки, традиційних 
промислів. Особливо впливає така ситуація на виховання підростаючого покоління. Тому 
одним  з головних завдань відділу культури міської ради є підтримка аматорських 
колективів, гуртків, клубних формувань, створення умов для духовного та естетичного 
розвитку кожного мешканця громади на рівнях вимог сучасності.  
 



         З метою реалізації цих завдань необхідно : 
 

Назва заходу Термін 

виконан

ня 

Відповідальні 

виконавці 

Орієнтовне 

фінансуван

ня (тис. 

грн.) 

Джерела фінансування 

Облас

ний 

бюд 

жет 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

кош 

ти 

З метою зміцнення 

матеріально – технічної 

бази МБК :  

Капітальний ремонт даху 

лівого крила міського 

будинку культури; 

Капітальний ремонт 

великого глядацького залу  

та фойє міського будинку 

культури; 

Капітальний ремонт 

системи 

електропостачання, 

освітлення, глядацької 

зали і сцени  міського 

будинку культури 

 

 

 

 

2021-

2022 

 

 

2021-

2022 

 

 

 

 

2021-

2022 

Відділ 

культури  

МБК 

 

 

 

 

2500,0 

 

 

2000,0 

 

 

 

 

 

 

 

585,0 

  

 

 

 

2500,0 

 

 

2000,0 

 

 

 

 

 

 

 

585,0 

 

Придбання 

автотранспорту для 

міського будинку 

культури 

2021-

2022 

МБК 700,0  700,0  

Придбання дверей  в 

глядацький зал 

2021 МБК 90,0  90,0  

Утеплення приміщення 

міського будинку 

культури 

2021-

2022 

МБК 3000,0  3000,0  

Провести капітальний 

ремонт механіко-

сценічного комплексу 

підйомних механізмів 

сцени міського будинку 

культури 

2021-

2022 

МБК 150,0  150,0  

Капітальний ремонт 

коридорів міського 

будинку культури 

2021 МБК 150,0  150,0  

Придбання метало- 

пластикових конструкцій 

для міського будинку 

культури 

2021  90,0  90,0  



Придбання комп`ютерної 

техніки  

2021  18,0  18,0  

Студія звукозапису 2021 МБК 500,00  500,00  

екран  МБК     

Капітальний ремонт 

правої сторони покрівлі 

міського будинку 

культури 

2021  120,0  120,0  

Капітальний ремонт 

фасаду міського будинку 

культури  

2021  1200,0  1200,0  

З метою сприяння 

розвитку аматорського 

мистецтва і організації 

культурного дозвілля 

мешканців в  місті  

продовжити проведення 

свят : 

-  за народним календарем, 

державних, професійних, 

міських; 

- забезпечити 

функціонування 

колективів художньої 

самодіяльності, які носять 

звання «народний» та         

«зразковий» 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

МБК 

    

Організувати участь 

аматорських колективів в 

творчих звітах міста та 

області 

2021 -

2025 

Відділ 

культури  

МБК 

20,0  20,0  

Створити банк даних 

носіїв фольклору , 

майстрів декоративно – 

ужиткового мистецтва 

оригінальних форм роботи 

з розвитку національної 

культури та культур 

національних меншин в 

місті. 

2021-

2025 

Відділ 

культури  

МБК 

    

Сприяти зйомці 

телевізійних програм про 

творчість художніх 

колективів, виконавців, 

майстрів народної 

2021 -

2025 

Відділ 

культури  

МБК 

10,0  10,0  



творчості міста 

Забезпечити фінансування 

діяльності хорових 

колективів 

  

2021- 

2025 

 

Відділ 

культури 

МБК 

 

 

   30,0 

  

 

 

 

 

Забезпечити утримання 

муніципального естрадно-

духового оркестру  

2021 -

2025 

Відділ 

культури 

1630,0  1630,0  

З метою зміцнення 

матеріально-технічної 

бази муніципального 

естрадно-духового 

оркестру та його 

ефективного 

функціонування: 

- придбати 

звукопідсилюючу 

апаратуру і музичні 

інструменти; 

-  придбати необхідне 

обладнання  та інвентар  

2021-

2025 

Відділ 

культури 

Муніципальн

ий естрадно-

духовий 

оркестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0 

 

7,8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0 

 

7,8 

 

Реконструкція сцени та 

огорожа території СБК 

 

 Відділ 

культури 

Пліщинський  

будинок 

культури № 1 

150,0  150,0  

Придбання: 

- меблів, 

комп’ютерної 

техніки; 

- господарські 

потреби; 

- видатки на 

відрядження 

 Відділ 

культури 

Пліщинський  

будинок 

культури № 1 

65,0  65,0  

Придбання: 

- канцтоварів; 

- господарських 

товарів; 

- перезарядка 

вогнегасників 

 Відділ 

культури 

Жилинецький 

сільський 

клуб 

12,0  12,0  

Придбання: 
-  канцтоварів ; 
- обладнання ; 
- господарських 

товарів; 
- протипожежних 

 Відділ 

культури 

Плесенський 

СБК 

80,0  80,0  



засобів. 
 
Огорожа території , 
зовнішній ремонт 
СБК 

 Відділ 

культури 

Плесенський 

СБК 

55,7  55,7  

 

 3. Розвиток бібліотечної справи. 

         У останні роки помітно зросли можливості бібліотек, посилилась їх роль у 

культурній, освітній,  інформаційній  інфраструктурах. Бібліотеки сьогодні є чи не 

єдиними соціальними закладами,  що надають доступ до знань культурних надбань 

світової та вітчизняної літератури.  

       В міської територіальної громаді працює 6 бібліотек. Їх послугами щорічно 

користується   більше 10,0 тис. мешканців громади, тобто кожен 4 мешканець громади  є 

читачем бібліотеки. Книжковий фонд  трьох бібліотек у місті  становить 110,0 тис. 

примірників. Бібліотеки сіл Плесна, Жилинці, Пліщин приєдналися нещодавно, їх 

книжковий фонд потребує вивчення та приєднання до  бібліотечного фонду громади  в 

2021 році. 

       У бібліотеках, які сьогодні сприймаються суспільством не лише як інформаційні 

центри, а й  як центри інтелектуального дозвілля, постійно проводяться різні за формами 

заходи. 

       Інформаційно -бібліографічна діяльність бібліотек спрямована на вивчення 

інформаційних запитів користувачів, оперативне їх задоволення. 
       Згідно постанови Кабінету Міністрів від 6.02.2019 р. №72 «Про затвердження 
Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в 
Україні» фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних бібліотек, повинні 
щороку оновлюватися не менше, ніж на 5 відсотків,  у тому числі шляхом: 

- закупівлі книжкових видань - не менше 250 примірників на 1000 осіб зони 
обслуговування публічної бібліотеки; 

- передплати періодичних видань - не менше 15-20 найменувань газет та журналів; 
- отримання документів з інших джерел, не заборонених законодавством.   

      Створення комфортних умов для користувачів та зберігання книжкового фонду, 
забезпечення технічними засобами, стають важливими умовами успішної діяльності 
бібліотек. Нова література  із-за недостатнього фінансування  надходить в обмеженій 
кількості. Згідно з нормативами, розробленими IFLA (Міжнародна федерація бібліотечних 
асоціацій),  до бібліотек щорічно має надходити 250 нових книг на кожну тисячу 
жителів.  Щорічно  книжковий фонд    бібліотек поповнюється  по Державній програмі та 
за рахунок акцій та флешмобів «Подаруй українську книгу бібліотеці». З міського 
бюджету за 5 років кошти на придбання літератури не виділялися.   
      Щорічно  книжковий фонд поповнюється  за рахунок платних послуг,  які надають  
самі бібліотеки, міський бюджет не забезпечує  підписку періодичних видань. А 
періодики не так і багато: 90 видань  на суму 15,0 -20,0 тис.грн.  
      Бібліотеки недостатньо укомплектовані сучасною технікою та обладнанням. Згідно 

постанови Кабінету Міністрів від 6.02.2019 р. №72 «Про затвердження Державних 

соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в 

Україні»,   публічна бібліотека повинна мати один комп’ютер на 500-1500 осіб зони 

обслуговування.                     

      У зв’язку з цим необхідно провести такі заходи: 



 

Назва заходу Термін 

виконан 

ня 

Відповідаль

ні виконавці 

Орієнтовне 

фінансуван

ня  (тис. 

грн..) 

Джерела фінансування 

Обласн

ий 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

кошт

и 

Забезпечити придбання 

книг і періодичних видань 

відповідно до програми     

« Поповнення 

бібліотечних фондів», 

затвердженої КМУ 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

громади 

 

 

 

 

50,0 

 

110,0 

  

 

 

50,0 

 

100,0 

20,0 

 

 

 

 

10,0 

Сприяти пріоритетному 

комплектуванню 

бібліотечних фондів 

літературою та 

довідниками, виданими 

українською мовою. 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

громади 

  

 

 

 

 

 

150,0 

  

 

 

 

 

1355,0 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

Забезпечувати населення 

інформацією про 

діяльність органів 

місцевого самоврядування  

2021 - 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

    

З метою залучення 

широкого загалу 

мешканців міста до 

шедеврів світової та 

вітчизняної літератури 

проводити читацькі 

конференції , зустрічі з 

авторами книг ,  книжкові 

виставки , презентації 

нової літератури, 

відзначення подій з історії 

літератури і мистецтв. 

2021 -

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

3,0  3,0  

 

Забезпечити  передплату  

періодичних видань для 

комплектування  

бібліотечного фонду 

2021 - 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотека 

для дітей 

210,0 

 

80,0 

 210,0 

 

80,0 

 

Сприяти забезпеченню 

бібліотек и № 2 

спеціалізованим 

обладнанням :  

Бібл. №2:Односторонні 

стелажі 15шт., 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

 

 

Бібліотека 

№ 2 

 

 

 

 

 

90,00 

  

 

 

 

 
90,00  

 



двосторонні стелажі 9шт., 

каталожні столи 2шт., 

шафа офісна 2шт. 
Бібл.№ 1: стелажі 
одностороні та 
двосторонні 
-стелажі виставкові 
-столи комп’ютерні та 
письмові 
- крісла мякі та офісні 

 

 

 

 

Бібліотека 1 

 

 

 
50,0 
45,0 
30,0 
50,0 

 
 
 
 
45,0 
45,0 
30,0 
50,0 
 

 

 

 

 

 

Сприяти забезпеченню 

бібліотек спеціалізованим 

обладнанням  

2021 - 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

300,0  300,0  

З метою належного 

зберігання бібліотечних 

фондів сприяти 

проведенню 

реконструкцій приміщень 

бібліотек . 

  2021 - 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

200,0  200,0  

Капітальний ремонт 

покрівлі , фасаду та 

відкосів зовнішньої 

сторони вікон у 

читальному залі 

бібліотеки для дітей, 

утеплення зовнішніх стін, 

поточний ремонт відділу 

обслуговування 1-4 кл. 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Бібліотека 

для дітей 

 

460,0 

  

   460,0 

 

Капітальний ремонт 

господарської 

частини приміщення 

міської бібліотеки №1 та 

відкосів зовнішньої 

сторони вікон читального 

залу, абонементу,коридора 

бібліотеки 

2021- 

2025 

Бібл  № 1 120,0  120,0  

Придбання і встановлення 
козирка над вхідними 
дверима до  міської 
бібліотеки №1 

 

2021- 

2025 

Бібл  № 1 5,0  5,0  

Утеплення зовнішніх стін 2021- Відділ 240,0  240,0  



дитячої  бібліотеки та 

міської бібліотеки №1 

2025 культури 

Бібліотека 

для дітей 

Придбання метало 

пластикових конструкцій  

( двері) для міської 

бібліотеки для дітей 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Бібліотека 

для дітей 

 50,0   50,0  

Придбання 

мультимедійного 

обладнання для бібліотек 

міста; 

Електронна  інтерактивна 

дошка 

Придбання принтера , 

ноутбука 

 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Бібліотеки 

 

Бібліотека 

№ 1 

 

Бібліотека  

для дітей 

130,0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

15,0 

     100,0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

15,0 

 

Забезпечити оновлення 
матеріальної бази 
бібліотеки № 2: пилосмок, 
комп’ютерний стіл, 
комп'ютерне крісло , 
комп’ютер (комплект). 

 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Бібліотека 

№ 2 

23,05  23,05  

Забезпечити оновлення 
матеріальної бази 
бібліотеки для дітей: 

стелажі 10 х 2000,00 = 
20 000.00 грн. (для 
розміщення книжкового 
фонду) 

- стільці н/м’які 16 
х  500.00 = 8000.00грн. ( в 
читальний зал 5-9кл.) 

- люстри - 11 х 1670 = 
18370.00грн.  ( абонемент 
5-9кл., відділ обслуг.1-
4кл.)  

- жалюзі вертикальні – 8 
х1350= 10800.00грн. ( 
4вікна абон.1-4кл.і 5 
вікон(круг) в чит.залі 5-
9кл.) 

пилосмок (для прибирання 
приміщень бібліотеки) – 

2021- 

2025 

Відділ 

культури 

Бібліотека 

для дітей 

150,0  150,0  



3000.00 грн.  

Впроваджувати у існуючу 

систему бібліотечних 

послуг нові послуги що 

відповідають запитам 

населення . 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

Бібліотеки 

    

З метою з’ясування стану 

матеріально – технічного 

оснащення бібліотек , 

дотримання пожежних та 

санітарних норм 

забезпечити щорічне 

проведення обстеження 

бібліотечної системи. 

Придбання вогнегасників 

4шт. 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

 

 

 

 

 

 

Бібліотека 

№ 2 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

2,48 

  

6,0 

 

 

 

 

 

 

2,48 

 

Придбання : книг, 

канцтоварів, господарчих 

товарів, медіа техніки; 

Передплата періодики; 

Витрати на проведення 

масових заходів 

 Відділ 

культури 

 

бібліотека 

села Плесна 

204,0  204,0  

 

VІ. Забезпечення реалізації державної пам’яткоохороної  

та музейної політики. 

       

      Під охороною держави у міській територіальній громаді   знаходяться: у місті 

Шепетівка -  26 пам’яток, з них 24 історії і 2 мистецтва  та пам’ятки сіл Плесни, Жилинців 

та Пліщина, які потребують, як і пам’ятки на території міста, визначення  їх балансової 

вартості.  На даний час в організації  пам’яткоохоронної  справи є чимало недоліків і 

нерозв’язаних проблем. 

      Для їх вирішення необхідно провести : 

Назва заходу Термін 

викона

ння 

Відповідаль

ні виконавці 

Орієнтовне 

фінансуван

ня на рік  

(тис. грн..) 

Джерела фінансування 

Обласн

ий 

бюджет 

Місцеви

й 

бюджет 

Інші 

кошт

и 

На виконання ЗУ „Про 

охорону культурної 

спадщини” провести заходи 

щодо визначення балансової 

вартості пам’яток  історії та 

мистецтва. 

2021- 

2025 

Відділ 

культури  

 

40,0  40,0  

Вийти з клопотанням на 

відділ охорони пам’яток 

культури  та культурної 

     2021 Відділ 

культури  

 

    



спадщини щодо занесення в 

Державний реєстр 

нерухомих памяток України  

нововиявлених об’єктів 

культурної спадщини.  

Провести ремонтно – 

реставраційні роботи на 

меморіалі „Вічний вогонь” 

2021 Відділ 

культури  

40,0  40,0  

Проводити  обстеження та 

ремонтні роботи пам’яток 

історії та мистецтва громади  

2021-  

2025 

Відділ 

культури 

130,0  120,0 10,0 

Активізувати пошукову 

роботу по вивченню історії 

міської територіальної 

громади 

2021-

2025 

Відділ 

культури 

    

 

      VІІ.   Механізм реалізації програми 
              Комплексна програма розрахована на найближчі 5 років (2021 – 2025 рр.) , що 

дозволить реалізувати поставлені стратегічні завдання, враховуючи реальний стан речей 

та швидкоплинність нашого часу . 

              Виконання запланованих заходів програми буде здійснюватися по мірі 

надходження необхідних коштів. 

   

 

 

Начальник відділу культури                     С.  Джус 
 

 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                           Р. Вознюк  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готував: 
 
 

Начальник відділу культури                                      С.  Джус 
 
 

Погоджено: 
 
 
Заступник міського голови                                                                                 Г. Безкоровайна 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                               В. Дрищ   

 
 
 

Головний спеціаліст юридичного відділу                            Г. Григорчук 
       
 
 
     

  
 
 

Секретар міської ради                             Р. Вознюк 
 

 
 

Голова комісії міської ради   

з питань охорони здоров’я , 

 соціального захисту населення, освіти,  

культури, молодіжної політики та спорту                                                          Н. Собчук 

 
 
 
 

 


