
 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

( десята сесія восьмого скликання ) 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 18 серпня 2021 року 

 

Про затвердження Програми 

утримання та розвитку  

Лубенської комунальної дирекції 

кінотеатру на 2022-2024 роки 

 

    З метою створення належних умов для забезпечення доступу громадян до кіно- 

послуг, збереження, розвитку,  підтримки кінотеатру «Київська Русь», розглянувши 

Програму утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції кінотеатру на 

2022-2024 роки, подану Лубенською комунальною дирекцією кінотеатру, відповідно 

до Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

міська рада   в и р і ш и л а : 

 

   1. Затвердити Програму утримання  та розвитку Лубенської комунальної 

дирекції кінотеатру на 2022-2024 роки (додається). 

   2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник Романенко Т.О.) при формуванні бюджету передбачити кошти для 

реалізації програми.  

   3.Організацію виконання рішення покласти на директора Лубенської 

комунальної дирекції кінотеатру Кулик Н.Г.  

   4. Контроль  за  виконанням  рішення   покласти   на Управління культури  і   

мистецтв    виконавчого    комітету    Лубенської     міської    ради    (начальник 

Литовченко Ю.М.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  Харченко І.М. та постійні  депутатські комісії з питань планування 

бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки. 

  

 

 

Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

  



                                                                       Додаток 

                                                                      до рішення Лубенської міської ради 

                                                                      Лубенського району 

                                                                      Полтавської області 

                                                                      від  18 серпня  2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ЛУБЕНСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ 

КІНОТЕАТРУ НА 2022 -2024 РОКИ 
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1. Вступ 

Програма утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції 

кінотеатру на 2022-2024 роки розроблена з метою створення умов для 

забезпечення доступу громадян до кінопослуг, посилення впливу 

національного кіно на громадськість, підвищення інтересу до нього масового 

глядача. 

Протягом останніх років все більш гострою стає проблема доступності 

кінопослуг для жителів міста. На сьогодні це питання є одним із основних, 

вирішення якого суттєво впливає на поліпшення якості кінообслуговування  

населення, пропаганди здорового способу життя, моральних і духовних 

цінностей громадян, формування світогляду та світосприйняття у 

підростаючого покоління. 

Робота кінотеатру проводиться у співпраці з навчальними, дошкільними 

закладами міста. Дирекція кінотеатру постійно вивчає запити глядачів. Так, в 

кінотеатрі на замовлення демонструються історичні фільми, які вивчаються в 

навчальних закладах, мультиплікаційні фільми. Дирекція забезпечує 

організацію перегляду кінофільмів за пільговими цінами для організованих 

груп дітей і підлітків з таборів з денним перебуванням, а для пільгового 

контингенту - безкоштовно. Увійшло в традицію безкоштовне демонстрування 

тематичних фільмів. Оновлений  великий зал кінотеатру постійно 

використовується для проведення концертів, театральних вистав, 

загальноміських культурно-мистецьких  заходів.  

        З метою створення належних умов для поліпшення кінообслуговування 

населення необхідно проведення модернізації кіноапаратури та кінозалу 

потрібно провести закінчення реконструкції опалення в кінотеатрі. 

 

2. Мета та завдання Програми 

 

Метою програми є забезпечення поліпшення кінообслуговування 

населення, проведення культурно-мистецьких заходів, загальноміських заходів 

та беззбиткової діяльності кінотеатру і збереження комунального майна 

шляхом надання фінансової підтримки від місцевого бюджету.  

Для досягнення поставленої мети основними завданнями програми є : 

 забезпечення необхідних умов для покращення обслуговування глядачів 

та якісного проведення кіновидовищних заходів, загальноміських та 

культурно-мистецьких заходів; 

 збільшення кількості відвідувань  кіно-показів та концертів; 

 створення належних умов для доступу мешканців міста до творів 

національного і світового мистецтва кінематографії, проведення 

різноманітних культурно-мистецьких та загальноміських заходів, 

присвячених знаменним подіям держави, області, боротьбі українського 

народу за незалежність України, сучасним процесам її державотворення, 

видатним особистостям вітчизняної історії тощо. 

 

3. Фінансове забезпечення Програми 

 



Джерелами фінансового та матеріального забезпечення реалізації заходів  

Програми є кошти  бюджету Лубенської територіальної громади та інші 

джерела, не заборонені чинним законодавством України.  
 

Бюджет програми на 2022-2024 роки становить 16636,7 тис. грн. 

 

4. Заходи з реалізації Програми 

 

Утримання та розвиток  кінотеатру «Київська Русь» включає в себе такі 

роботи та послуги: 

 Оплата за газопостачання для роботи дахового кондиціонера з газовим 

підігрівом; 

 Оплата за електроенергію, водопостачання та водовідведення, відведення 

дощових (снігових) вод для забезпечення господарської діяльності, 

культурно-мистецьких та загальноміських заходів; 

 Оплата послуг за технічне обслуговування газового обладнання 

кінотеатру «Київська Русь»; 

 Оплата послуг за технічне обслуговування дахового кондиціонера з 

газовим підігрівом; 

 Оплата послуг за спостереженням пожежної автоматики та технічне 

обслуговування вогнегасників, обслуговування кран комплектів. 

 Оплата послуг по вогнегасному обробленню дерев’яних будівельних 

конструкцій. 

 Оплата послуг із профілактичних електровимірювальних робіт. 

 Продовження реконструкції системи опалення в кінотеатрі «Київська 

Русь» 

 Придбання сучасного відеопроекційного обладнання та екрану для показу 

фільмів, крісел театральних, офісних меблів, фарби, лаку, придбання 

канцтоварів. 

 Придбання підйомного механізму-ферми сцени. 

 Облаштування пандуса на вході до кінотеатру «Київська Русь». 

 Здійснення ремонту східців, заміна тротуарної плитки, фасаду, фасадних 

вікон та дверей,  ремонту балконної конструкції  в кінотеатрі «Київська 

Русь». 

 Здійснення ремонту адміністративних приміщень, ремонт у підвальному 

приміщенні та заміна системи водовідведення. 

 Здійснення ремонту побутової каналізації та оглядових колодязів з 

герметизацією. 

 Встановлення сонячної електростанції на даху кінотеатру. 

 Оплату праці та нарахування на заробітну плату (директора, головного 

бухгалтера, прибиральника приміщень та двірника) 

Заходи з реалізації програми можуть змінюватися при необхідності 

виконання інших невідкладних робіт. 

 

5. Очікувані результати реалізації Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 



1. Забезпечити високу якість проведення культурно-мистецьких, 

загальноміських та кіновидовищних заходів та сприяти підвищенню 

культурного рівня населення.  

2. Запрошувати професійні гастрольні колективи для участі у концертних 

програмах. 

3. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна. 

4. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності 

кінотеатру. 
 
        
 
 
 

        Секретар Лубенської міської ради                                   Маргарита КОМАРОВА 

 

 



Додаток до програми утримання та розвитку  

Лубенської комунальної 

дирекції кінотеатру 

на 2022-2024 роки 
 

Бюджет програми утримання на 2022-2024роки 

 

№ 

п/п 
Перелік заходів Обсяг 

Сума, 

тис. грн. 

2022р. 

Сума, 

тис. 

грн. 

2023р. 

Сума, 

тис. грн. 

2024р. 

1 
Оплата за електроенергію 

(12 місяців) 

24000

кВт 
120,0 156,0 180,0 

2 

Оплата за газопостачання 

для роботи дахового 

кондиціонера з газовим 

підігрівом (листопад-

квітень) 

51840

м.куб. 
1036,8 1140,5 1244,2 

3 

Оплата водопостачання та 

водовідведення, 

відведення дощових 

(снігових) вод 

 

360 

м.куб. 
11,0 12,1 13,2 

4 

Оплата послуг за технічне 

обслуговування дахового 

кондиціонера з газовим 

підігрівом 

- 11,0 12,1 13,3 

5 

Оплата послуг за 

пожежне спостереження 

та технічне 

обслуговування 

вогнегасників,обслуговув

ання кран комплектів 

- 16,0 18,5 20,5 

6 

Оплата послуг по 

вогнегасному 

обробленню дерев’яних 

будівельних конструкцій 

- 6,5 - 8,0 

7 

Оплата послуг за технічне 

обслуговування газового 

обладнання кінотеатру 

«Київська Русь» 

- 3,5 4,5 5,5 

8 

Оплата послуг із 

профілактичних 

електровимірювальних 

робіт 

- 5,0 - - 

9 
Оплату праці та 

нарахування на заробітну 
- 504.4 511.6 546.5 



  

плату (директора, 

головного бухгалтера, 

прибиральника 

приміщень та двірника) 

10 
Придбання крісел 

театральних 

500 

шт. 
- 1100,0 - 

11 Придбання канцтоварів - 6,0 7,0 8,0 

12 Придбання фарби, лаку - 15,0 - 20,0 

13 
Придбання офісних 

меблів 
- - - 60,0 

х Всього  х 1735,2 2962,3 2119,2 

 

 

Бюджет програми розвитку на 2022-2024 роки 
 

1 

Реконструкція системи 

опалення в кінотеатрі 

«Київська Русь» 

- 1500,0 - - 

2 

Здійснення ремонту 

фасадних вікон та дверей, 

ремонт балконної 

конструкції кінотеатру 

«Київська Русь» 

- 500,0 - - 

3 

Здійснення ремонту 

східців, фасаду кінотеатру  

та заміна тротуарної 

плитки  

- - 2500,0 - 

4 

Здійснення ремонту 

побутової каналізації та 

оглядових колодязів з 

герметизацією 

- 20,0 - - 

5 

Здійснення ремонту 

адміністративних 

приміщень  

- - - 800,0 

6 

Здійснення ремонту у 

підвальному приміщенні 

та заміна системи 

водовідведення 

- - - 500,0 

7 

Придбання сучасного 

відео проекційного 

обладнання та екрану для 

показу фільмів 

- 2000,0 - - 



  

8 

Встановлення сонячної 

електростанції на даху 

кінотеатру 

- - - 1500,0 

9 
Придбання підйомного 

механізму-ферми сцени 
- 250,0 - - 

10 

Облаштування пандуса на 

вході до кінотеатру 

«Київська Русь» 

- 250,0 - - 

х Всього  х 4520,0 2500,0 2800,0 

Загальна сума на 2022-2024 роки становить 16636,7 тис. грн. 

 
 

 

 

 

    Директор                                                                           Наталія КУЛИК      
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