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ПРОГРАМА
розвитку культури та творчості
в м. Заводське
на 2019рік

Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку
країни та суспільства. Соціальний та економічний поступ без повноцінного
культурного життя а, отже, без відтворення певних систем естетичних та
духовних цінностей, світобачення і світосприйняття, притаманних нації
втрачає будь–який сенс і веде до занепаду як суспільства, так і особистості.
Кінцевою метою і стрижневим сенсом української держави у будь–якій, а
тим більше в культурній, сфері є людина, її захист, створення умов для її
постійного самовдосконалення, гармонійного співіснування із природою та
соціумом. Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його загального
благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація особистості є однією з
фундаментальних загальнолюдських цінностей.
1. Актуальність
Збереження та розвиток культурних та творчих надбань рідного краю є
важливою складовою процесу повноцінного розвитку та виховання жителів
міста, дієвим засобом підготовки до високопродуктивної праці, забезпечення
творчого довголіття, організація змістовного дозвілля, запобігання
антигромадським проявам.
На сьогодні існує нагальна потреба проведення якісних змін у сфері
культурного життя міста на основі використання сучасних підходів,
об’єднання
зусиль органів місцевого самоврядування, зацікавлених
організацій та громади міста.
Програма
проведення
культурно–мистецьких
заходів
в
м. Заводське спрямована на створення сприятливих умов для розвитку
культурного середовища міста, організація змістовного дозвілля за місцем
проживання городян, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до
культурної сфери життєдіяльності та розрахована на 2018 рік.
2. Мета та завдання.
Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів,
спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку
культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та
духовних потреб мешканців міста.
Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних
механізмів підтримки культурно–мистецької сфери належно від форм
власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури і
мистецтва, творчих колективів, об’єднань.

3. Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:
- підтримка організаційних заходів по проведенню культурно– масової
роботи працівниками культури, аматорами, учасниками художньої
самодіяльності, членами трудових колективів міських підприємств, установ і
організацій;
- надання матеріальної допомоги в організації культурно–масових
заходів та в їх проведенні;
- залучення до участі в загальноміських культурно–масових заходах
громадськості, трудових колективів міських підприємств, установ і
організацій, приватних підприємців, шкільну та студентську молодь;
- на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері
культури передбачити в міському бюджеті фінансування заходів, робіт та
послуг.
Перелік основних культурно–мистецьких заходів:
1.

Заходи до Дня Соборності України

Січень

2.

Концертна програма до Дня Св.Валентина

Лютий

3.

Лютий

4.

Вечір вшанування учасників бойових дій на територіях
інших країн та країни Афганістан
Година мужності до Дня Героїв Небесної Сотні

5.

Святкова концертна програма до Дня 8 Березня

Березень

6.

Літературний флешмоб «Шевченківські дні»

Березень

7.

Районний фестиваль гумору та жартів «ХРУЩ»

Квітень

8.

Мітинг-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії

Квітень

9.

Урочистості до Дня пам’яті та примирення

Травень

Лютий

10. Мітинг до Дня Перемоги

Травень

11. Участь духового оркестру в Обласному святі духової
музики та марш-параді духових оркестрів
12. Молодіжна акція «Вишиванку одягай – Україну кохай»

Травень

13. Відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості
«Веселкові кольори»
14. Мітинг до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв
війни в Україні та початку Великої Вітчизняної війни
15. Міське свято до Дня молоді та Дня Конституції України

Червень

16. Фольклорне театралізоване свято «Купальські гуляння»

Липень

17. Святкові урочистості до Дня Прапора та Дня
Незалежності України
18. Мітинг, приурочений визволенню Лохвиччини від
німецько-фашистських загарбників

Серпень

Травень

Червень
Червень

Вересень

19. Комплекс заходів по відзначенню Дня міста Заводське

Вересень

20. Тематична програма до Дня захисника України та Дня
українського козацтва
21. Година патріотизму до Дня Гідності та Свободи України

Жовтень
Листопад

22. Вечір пам’яті Голодомору в Україні

Листопад

23. Урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування

Грудень

24. Театралізоване дитяче свято «Миколай приходить уві сні»

Грудень

25. Відкриття Новорічної міської ялинки

Грудень

26. Новорічні щедрування

Грудень

27. Участь творчих колективів у районних, обласних,
всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах та
фестивалях
28. Виїзні концерти творчих колективів Будинку культури до
інших закладів культури в межах району, області,
взаємний обмін досвідом

На протязі
року
На протязі
року

4.Фінансове забезпечення
На протязі року надається на:
- оплату праці працівників міських будинків культури №1 та №2
відповідно до штатного розпису та встановленого обсягу бюджетного
фінансування;
- утримання в належному стані приміщень;
- опалення та освітлення приміщень БК;
- участь спеціалістів в семінарах, конкурсах, заходах (оплата відрядних);
- виконання підготовчих робіт для проведення свят (оздоблення сцени,
озвучування, транспортне забезпечення, підключення електроенергії,
освітлення, монтаж сцени);
- проведення конкурсів;
- проведення церемонії відкриття та власне самого XVIІІ міського
фестивалю – конкурсу «Веселкові кольори»;
- проведення гала концерту XVIІІ міського фестивалю – конкурсу
«Веселкові кольори»;
- організація та проведення дискотек, вечорів відпочинку, ранків;
- придбання квіткової продукції для нагородженя переможців, аматорів
сцени, почесних громадян міста;
- придбання піротехнічних виробів;
- придбання та виготовлення сценічних костюмів, головних уборів та
взуття;
- виготовлення декорацій для сцени та плакатів;
- придбання призів, солодощів, дипломів, кубків для нагород учасників
конкурсів, концертів, творчих заходів.

5. Очікувані результати виконання Програми.
Завдяки створеним організаційним механізмам на території
м. Заводське будуть залучені всі категорії населення до відзначення
державних та народних свят, міських заходів, забезпечено збереження
історичних, національних традицій, організовано вшанування ветеранів II
світової війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій на
території інших держав, воїнів АТО, пенсіонерів, людей праці та громадян
з активною життєвою позицією, котрі беруть активну участь в соціально –
культурному житті міста.
Очікується налагодження ефективного використання коштів на користь
всіх членів територіальної громади.

