
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п'ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого 2022 року 
 

Про затвердження Програми утримання та розвитку  

Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки 

у новій редакції 
 

З метою удосконалення роботи, утримання і розвитку Центру культури і 

дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області та 

його структурних підрозділів, забезпечення реалізації і захисту конституційних 

прав громадян у сфері культури, на виконання Закону України «Про культуру», 

керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 
 

міська рада вирішила: 
 

 1. Затвердити Програму утримання та розвитку Центру культури і 

дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 

2022-2024 роки в новій редакції (додається).  

 2. Рішення Лубенської міської ради від 18 серпня 2021 року «Про 

затвердження Програми утримання та розвитку Центру культури і дозвілля 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 

роки» визначити таким, що втратило чинність. 

 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради (начальник Романенко Т.О.) здійснювати фінансування зазначеної в п. 1 до 

цього  рішення Програми в межах асигнувань, передбачених на її виконання. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Центр культури і 

дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(директор Скиба І. М.)  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Литовченко Ю.М.), заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., 

постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, 

постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної політики, освіти та 

науки. 
 

Лубенський міський голова   Олександр ГРИЦАЄНКО 



 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Секретар Лубенської міської ради Маргарита КОМАРОВА  

 

Голова постійної депутатської          

комісії з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки 

 

 

Сергій МИСНИК 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

 

 

Ірина ХАРЧЕНКО 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету  міської ради 

 

 

Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

 

Начальник фінансового управління  

виконавчого комітету  міської ради 

 

 

Тамара РОМАНЕНКО 

Начальник  Управління культури 

і мистецтв виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

 

Юрій ЛИТОВЧЕНКО 

 

 

Начальник  відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та 

органів самоорганізації населення 

виконавчого комітету міської ради  

 

 

 

 

 

Наталія УВАРОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна Скиба, 066-772-43-81 

 



 

 

Додаток до рішення  

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

від 17 лютого 2022 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

Центру культури і дозвілля 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

на 2022-2024 роки 

(в новій редакції) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лубни 2022 р. 



 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління  культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району  

Полтавської області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

місцевого самоврядування про 

розроблення Програми 

  

Рішення  

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

від 17 лютого 2022 року 

3. Розробник Програми Центр культури і дозвілля 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

4. Відповідальний  

виконавець Програми 

Управління  культури і мистецтв 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області  

Центр культури і дозвілля  

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

5. Учасники Програми Управління  культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області 

Центр культури і дозвілля Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

  

7. Джерела фінансування 

Програми 

Бюджет Лубенської міської 

територіальної громади,   

інші джерела не заборонені 

законодавством 

  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Місцевий бюджет – 19078,54 тис. грн.  

 

 

 

 

 

  



 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 Програма спрямована на забезпечення якості та доступності культурних 

послуг для всіх верств населення Лубенської територіальної громади, 

покращення матеріально – технічної бази закладів культури базової мережі, 

створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, відродження та 

примноження культурно-мистецьких традицій, звичаїв і обрядів, організацію 

повноцінного, змістовного дозвілля. 
 

Програма розроблена відповідно до: 

-  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

-  Бюджетного кодексу України;  

- Закону України «Про культуру»; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 року № 119-р 

«Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури- 

стратегії реформ»; 

 - інших законодавчих актів. 

У Лубенській територіальній громаді  діє один Центр культури і дозвілля, 

який об'єднує у структурні підрозділи 44 підвідомчі заклади (філії).  

У Центрі культури і дозвілля  працюють 27 клубних формувань, 14 з яких 

мають почесне звання «народний»  та 6 «зразковий». При  філіях працюють 375 

аматорських колективи, серед яких   20 мають почесне звання «народний» та 12 

«зразковий».  

Враховуючи специфіку часу, Центр культури і  дозвілля повсякчас мусить 

доводити суспільству необхідність своєї всебічної, повноцінної діяльності, 

достатнього фінансування та вишукувати нові форми роботи. Розробка цієї 

програми зумовлена необхідністю підняття на належний рівень системи 

обслуговування мешканців громади культурно-мистецькими заходами, 

збереження культурної спадщини, творчого потенціалу шляхом зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу та його структурних підрозділів, створення 

необхідних умов для роботи колективів. У цьому випадку рівень задоволення 

культурних потреб усіх категорій населення, особливо дітей та молоді, буде 

відповідати вимогам часу.  

ІІІ. Мета та основні завдання Програми 

 Основною метою Програми є наповнення діючої мережі новими 

можливостями та знаннями,  задоволення й заохочення розвитку творчих, 

духовних, дозвіллєвих потреб населення Лубенської територіальної громади,  

створення  унікального культурного продукту та його промоція в інформаційно 

– культурному просторі України.   

 Досягнення мети можливе за умови створення ефективних механізмів 

підтримки сфери культури, творчих колективів, об’єднань, підвищення рівня 

кадрового потенціалу, проведення ремонтно – реставраційних робіт, 

модернізація та покращення матеріально-технічної бази приміщень Центру 

культури і дозвілля,  його філій. 

Основними завданнями Програми є: 

- упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-

мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, 



економічних факторів; 

 

- забезпечення проведення ремонту приміщень закладів культури  або 

приміщень, в яких вони розташовані, модернізація та зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури;  

- забезпечення доступності послуг закладів культури для різних 

категорій населення; 

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору; 

- забезпечення  проведення  культурно - мистецьких   заходів, 

урізноманітнення  їх  форми  та  змісту,  у  тому  числі  до  державних  та 

професійних свят, урочистих та знаменних дат і подій; 

- підготовка кваліфікованих кадрів культури та мистецтва;  

- робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми; 

- забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких і культурно-

мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та функціонування української 

мови; 

- створення умов для розвитку аматорської народної творчості, 

популяризації кращих мистецьких надбань аматорських колективів Лубенської 

громади, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та 

конкурсів, розвитку народної творчості;  

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої 

молоді;  

- збільшення обсягів видатків на розвиток закладу культури;  

- збереження національної культурної спадщини як основи національної 

культури, турбота про подальший розвиток культур національних меншин на 

території громади.  

У результаті виконання Програми очікується: 

- забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації 

суспільства на основі народних традицій; 

- контроль за використанням автентичних матеріалів, їх охорона, 

недопущення дій, що призводять до їх втрати; 

- забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, 

надання культурних послуг усім верствам населення, особливо сільського; 

- збереження народних мистецьких традицій; 

- розширення функціонування української мови у сфері культури; 

- створення умов належного функціонування мережі закладів культури з 

метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості. 

Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер 

Програми розвитку Центру культури і дозвілля на 2022-2024 роки.  

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела 

фінансування, строки реалізації Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

 



 

 

Ресурсне забезпечення Програми: 

 
Орієнтовний обсяг коштів, 

які пропонується залучити на 

виконання програми 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Усього витрат на 

виконання  

програми 

тис. грн. 

Кошти місцевого бюджету 6922,641 5867,944 6287,955 

 

19078,54 

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проєкту 

місцевого бюджету на відповідний бюджетний період у межах видатків, 

передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів. 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

  Координація виконання Програми здійснюється Управлінням культури і 

мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області.  

 

 

Секретар міської ради                                                      Маргарита  КОМАРОВА 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до Програми утримання та розвитку  

Центру культури і дозвілля  Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської 

області 
 

 

VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

Заходи Відповідаль 

ний 

виконавець 

Обсяги фінансування тис. 

грн. 

 

Очікуваний результат 

 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

Центру культури 

і дозвілля та 

структурних 

підрозділів 

Придбання  концертних та 

театральних костюмів, офісних 

меблів, крісел для глядацької зали, 

тощо. 

Облаштування Центру культури і 

дозвілля, структурних підрозділів 

технічними засобами (придбання 

звукопідсилюючої апаратури, 

освітлювального та проекційного 

обладнання, тощо). 

Забезпечення послугою  Інтернет 

закладів культури на сільських 

територіях. 

Розробка, створення сайту, його 

наповнення  та комплексне 

обслуговування. 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

853,274 777,464 790,500 Забезпечення працівників Центру 

культури і  дозвілля та 

структурних підрозділів 

сучасним обладнанням для 

комфортної роботи, потреб 

аматорських колективів 

Збільшення кількості народних 

колективів та відвідувачів. 

2 Організаційно-

методична 

робота 

Організація та проведення 

семінарів, майстер-класів, навчань 

на курсах з підвищення 

кваліфікації, практикумів 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

16,995 16,995 16,995 Якісне проведення заходів, 

концертів, можливість 

проведення наочних презентацій, 

семінарів на базі закладів 

культури 

3 Організація Придбання канцелярських та Центр 376,748 380,00 385,00 Покращення умов для 



роботи закладів 

культури 

господарчих товарів, паливно-

мастильних матеріалів 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

функціонування закладів 

культури, творчого розвитку  

аматорського мистецтва, надання 

культурних послуг населенню 

громади 

4 Організація та 

проведення 

культурно-

мистецьких  

заходів щодо 

відзначення  

 ювілейних 

дат  аматорських 

колективів 

Відзначення річниці заснування 

12 аматорських колективів  

8 аматорських колективів  

8 аматорських колективів  

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

 

375,00 

 

 

380,00 

 

 

 

365,00 

Підтримка розвитку та створення 

умов для  творчої діяльності 

аматорського мистецтва. 

 

5 Проведення 

культурно -

мистецьких та 

просвітницьких 

заходів згідно 

затвердженого 

перспективного 

плану роботи на 

відповідний рік  

Відзначення знаменних та 

пам’ятних дат історії, сучасності 

України та громади; державних та 

професійних свят; ювілеїв 

видатних, історичних, громадських, 

культурних діячів; проведення  

народних традиційних  та 

обрядових свят  

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

184,5 184,5 184,5 Зміцнення української 

державності 

Формування патріотичних 

почуттів, гордості за трудові 

звершення земляків 

 

6 Організація 

культурно-

мистецьких свят, 

фестивалів, 

конкурсів та ін. 

заходів 

•Проведення заходів до Новорічних 

та Різдвяних свят 

• Літературно-мистецьке свято  

«В сім’ї вольній, новій…»         

с. Ісківці 

 •Свято Зеленої неділі       

(с. Крем᾽янка) 

•Проведення фестивалю майстрів 

народної творчості «Україна 

вишивана» до Дня вишиванки 

•Проведення заходу до 

Міжнародного Дня захисту дітей 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

717,8 718,00 718,5 Виховання естетичних смаків у 

населення 

Збереження традицій 

українського народу 

 

Пропаганда творчості 

самодіяльних аматорів сцени 

 

Збереження і розвиток 

самобутнього народного 

мистецтва, 

пропаганда творчості 



 •Проведення театралізованого 

свята Івана  Купала 

 •«Джерело духовності» - 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс  

народної творчості (криниця Петра і 

Павла                                 

 с. В.Булатець) 

•Участь фольклорних колективів, 

троїстих музик у культурно-

мистецькій програмі Національного 

Сорочинського ярмарку 

•Проведення Етно-Нурту: обрядове 

дійство «Наддніпрянське весілля» 

•Проведення  фестивалю родинної 

творчості «На крилах любові» 

•Проведення заходів до Дня 

святителя Миколи Чудотворця 

(засвічення центральної ялинки) 

•Фестиваль горіха «Затятий горіх»  

с. Оріхівка 

•Етно-фестиваль «Замкова гора» 

•Козацьке свято пам’яті 

Солоницької битви 

аматорських колективів 

 

Захист і збереження культурної 

спадщини, розвиток народного 

мистецтва 

 

 

 

 

 

 

Зміцнення сімейних та родинних 

традицій 

 

 

 

Збереження і розвиток 

аматорського мистецтва, 

збереження народних традицій, 

обрядів, звичаїв 

 

7 Вивчення та 

розповсюдження 

кращого досвіду 

діяльності 

закладів 

культури 

громади 

Розробка та виготовлення 

інформаційно-презентаційних та 

іміджевих матеріалів з розвитку  

традиційних видів народної 

творчості, художніх промислів та 

ремесел 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

15,00 15,00 15,00 Пропаганда творчості 

самодіяльних аматорів сцени, 

творчих досягнень, 

популяризація самодіяльного 

мистецтва 

8 Здійснення 

передплати 

періодичних 

видань 

Видання з кадрової роботи, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

10,00 10,0 10,0 Покращення ефективності 

роботи Центру культури і 

дозвілля  



мистецтв 

9 Розвиток та 

підтримка 

аматорського 

мистецтва, 

творчої 

особистості 

Участь кращих аматорських 

колективів в обласних і 

Всеукраїнських культурно-

мистецьких конкурсах та 

фестивалях. 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

40,00 40,00 40,00 

 

Створення умови для розвитку 

самодіяльної та народної 

творчості, підтримки 

аматорських колективів громади 

 

10 Проведення 

капітального, 

поточного 

ремонту, 

реконструкції 

системи 

опалення 

приміщення 

закладів 

культури 

«Капітальний ремонт частини 

приміщення сільського будинку 

культури вул. Молодіжна, 78  

с. Засулля Лубенського району 

Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт  

сільського клубу по вулиці Гагаріна 

№ 4 в  селі Терни Лубенського 

району  Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт покрівлі  

сільського клубу в  селі Тернівщина 

Лубенського району  Полтавської 

області.» 

 

«Капітальний ремонт покрівлі  

сільського клубу в  селі Піски  

Лубенського району  Полтавської 

області.» 

 

«Поточний ремонт фойє  сільського 

будинку культури по  вулиці 

Молодіжна №1 в селі Войниха  

Лубенського району Полтавської 

області.» 

 

«Реконструкція системи 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

813,679 

 

 

 

 

 

1397,906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239,315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1073,094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1184,281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332,845 

 

Покращення умов для 

функціонування закладів 

культури, творчого розвитку  

аматорського мистецтва, надання 

культурних послуг населенню 

громади 

 

 

 

 

 



опалення   сільського клубу по 

вулиці Миколенка № 1 в селі 

Солониця Лубенського району  

Полтавської області.» 

 

«Реконструкція системи опалення   

сільського клубу по вулиці Миру  

№ 13 в селі Олександрівка 

Лубенського району  Полтавської 

області.» 

 

«Реконструкція системи 

опалення   сільського будинку  

культури по вулиці Миру № 7 в селі 

Литвяки Лубенського району  

Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт фасаду із 

вимощенням приміщення 

сільського будинку культури по 

вулиці Центральній 87 в селі 

Вільшанка Лубенського району 

Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт покрівлі  

сільського будинку культури по 

вулиці Центральній 87 в  селі  

Вільшанка Лубенського району  

Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт частини 

приміщень Мацківського 

сільського будинку культури по 

вулиці Центральна, 11 в  

с. Мацківці, Лубенського району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323,624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1657,891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241,712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

619,645 

 

 

 

 

 

 

773,977 

 

 

 

 

 

 

 



полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт частини 

приміщень Михнівського 

сільського будинку культури,  

вул. Миру, 55 в с. Михнівці 

Лубенського району Полтавської 

області» 

 

«Поточний ремонт приміщення 

Калайдинцівського сільського 

будинку культури по вул. Рубцова, 

32 в селі Калайдинці Лубенського 

району Полтавської області» 

 

 

700,00 

 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

 

 

11 Виготовлення 

проєктно-

кошторисної 

документації на 

капітальні 

ремонти, 

реконструкції 

приміщень 

Центру культури 

і дозвілля  та 

його 

структурних 

підрозділів 

«Реконструкція системи 

опалення   сільського будинку  

культури по вулиці Партизанська  

№ 71 в селі Окіп Лубенського 

району  Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт 

приміщення  сільського клубу по 

вул.В.Сацького, 1г в селі 

Н.Булатець Лубенського району 

Полтавської області» 

 

«Реконструкція системи 

опалення   сільського будинку  

культури по вулиці Миру № 21а  в 

селі Хорошки Лубенського району  

Полтавської області.» 

 

«Реконструкція системи 

опалення   сільського будинку  

культури по вулиці Молодіжна № 1  

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

40,00 

 

 

 

 

 

60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00 

Покращення умов для 

функціонування закладів 

культури, творчого розвитку  

аматорського мистецтва, надання 

культурних послуг населенню 

громади 

 



в селі Войниха Лубенського району  

Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт частини 

приміщень Центру культури і 

дозвілля, пров. Гвардійський, 17 

  м. Лубни Лубенського району     

  Полтавської області.» 

 

«Капітальний ремонт частини 

приміщень Михнівського 

сільського будинку культури,  

вул. Миру, 55 в с. Михнівці 

Лубенського району Полтавської 

області» 

 

 

 

 

38,00 

 

 

 

 

 

80,00 

 

12 Поточний 

ремонт системи 

електропостачан

ня  закладів 

культури 

Центр культури і дозвілля та 

структурні підрозділи 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

100,00 100,00 100,00 Покращення умов для 

функціонування закладів 

культури, творчого розвитку  

аматорського мистецтва, надання 

культурних послуг населенню 

громади 

13 Проведення 

поточного 

ремонту закладів 

культури 

Придбання матеріалів для 

підтримання в належному стані 

будівель Центру культури і дозвілля 

та структурних  підрозділів  

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

100,00 100,00 100,00 Покращення умов для 

функціонування закладів 

культури, творчого розвитку  

аматорського мистецтва 

 

14 Надання послуг, 

пов’язаних із 

створенням умов 

для організації 

туризму 

Участь у конкурсі на кращий 

бренд громади, робота над 

туристичною картою Лубенської 

громади.   

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

6,00 6,00 6,00 З метою популяризації новітніх 

технологій щодо надання 

туристичних послуг, організація 

відпочинку населення 

 

15 Виконання Оброблення дерев’яних  Центр 372,00 372,00 372,00 Покращення умов для 



вимого 

пожежної 

безпеки  

конструкцій та дерев’яних 

горищних конструкцій засобами 

вогнезахисту, обладнання 

приміщень  автоматичною 

пожежною сигналізацією,  

системою оповіщення про пожежу  

та управлінням евакуацією людей 

та інше Центру культури і дозвілля 

та філій 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

безпечного функціонування 

закладів культури. 

16 Проведення  

робіт  із 

забезпечення 

доступності для 

потреб людей з 

інвалідністю та 

інших 

маломобільних 

груп населення  

Встановлення пандусів у закладах 

культури (філіях Центру культури і 

дозвілля) 

 

 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

 

12,00 

 

12,00 

 

12,00 

Створення умов доступності для 

людей з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

громади 

17 Підготовка 

закладів до 

осінньо-

зимового 

періоду 

Перевірка димових та 

вентиляційних каналів, технічне 

обслуговування  газопровідних 

систем та газового обладнання 

Центр 

культури і 

дозвілля, 

Управління 

культури і 

мистецтв 

20,8 25,0 30,0 Покращення умов для 

безпечного функціонування 

закладів культури. 

 

 ВСЬОГО  6922,641 5867,944 6287,955  

 

 

Директор 

Центру культури і дозвілля                                  Інна  СКИБА      



Пояснювальна записка 

до  проєкту рішення Лубенської міської ради  Лубенського району 

Полтавської області  восьмого скликання  від 17.02.2022 р.  

«Про затвердження Програми утримання та розвитку 

Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки в новій редакції» 

 

В цьому проєкті рішення запропонована для розгляду та затвердження на 

сесії Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в новій 

редакції Програма утримання та розвитку Центру культури і дозвілля 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 

роки.  

Це прогнозований комплекс організаційно-творчих та культурно - 

мистецьких заходів, необхідний для формування позитивного іміджу 

Лубенської громади в Україні і за її межами.  

Рішення приймається з метою забезпечення реалізації і захисту 

конституційних прав громадян у сфері культури, організації належної роботи та 

розвитку Центру культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області та його структурних підрозділів, підпорядкованих 

Управлінню культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області.  

Прийняття Програми в новій редакції зумовлене необхідністю 

передбачення важливих напрямків для її реалізації в частині проведення 

культурно - мистецьких та просвітницьких заходів  та в частині виготовлення 

проєктно - кошторисної документації на капітальні ремонти, реконструкції 

приміщень Центру культури і дозвілля  та його структурних підрозділів  

Проєкт рішення містить перелік заходів, орієнтовний обсяг та джерела 

фінансування, необхідні для виконання Програми, а також очікувані результати 

її виконання. Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.  

Виконання заходів Програми дасть змогу підвищити ефективність 

діяльності Центру культури і дозвілля та його структурних підрозділів, 

забезпечити модернізацію, комп’ютеризацію та охоплення широкосмуговим 

Інтернетом мережі закладів культури, залучення населення громади до 

культурних цінностей і духовних надбань. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                Юрій ЛИТОВЧЕНКО 


