
                                                                 
  

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ 
VIIІ скликання 

Чотирнадцятої сесії 

 

06.09.2021р.                                    Летичів                                                      №21 

 

Про внесення змін до рішення сесії  

«Про затвердження Програми розвитку 

культури, туризму та популяризації культурної 

спадщини в Летичівській селищній раді 

на 2021 – 2023 роки» 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до  Програми розвитку культури, туризму та популяризації 

культурної спадщини в Летичівській селищній раді на 2021 – 2023 роки», а 

саме: 

- пункт 3 додатку 3 до Програми розвитку культури, туризму та 

популяризації культурної спадщини в Летичівській селищній раді на 2021 – 

2023 роки викласти в наступній редакції: 

-  «Проведення заходів до Дня Незалежності України» 

- «Оренда сцени. Виготовлення сценічного каркасу.  Оренда, придбання 

світла, звукопідсилюючої апаратури. Придбання сценічного задніка, банерів. 

Придбання костюму «Україна». Придбання матеріалів для оформлення 

сценічних площадок та локацій. Придбання подарунків.» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, 

фізкультури і спорту, соціального захисту ( голова комісії Марущак С.М.). 

 

     

 

Селищний голова                                                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 



Додаток1 

 до рішення 13 сесії селищної ради  

від 13 липня 2021 р. №37 

 

ПРОГРАМА 

розвитку культури, туризму та популяризації культурної 

спадщини в Летичівській селищній раді  на 2021 – 2023 роки 

 

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, 

законів України «Про культуру»,  «Про Національну программу 

інформатизації», «Про освіту», «Про позашкільну освіту».  

 

Мета та основні завдання Програми 

 

Забезпечення конституційних прав на доступ до надбань культури і 

мистецтва, задоволення культурних та духовних потреб людини засобами 

розвитку фестивалів, конкурсів та туризму в Летичівській  ОТГ; 

забезпечення реалізації державної політики в галузі культури та туризму; 

патріотичне виховання населення громади; збереження, розвиток, 

популяризація історичної та культурної самобутності краю, традицій, 

звичаїв та обрядів; реалізація культурно-мистецьких проектів; залучення до 

сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, 

благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел; створення 

умов для відродження і розвитку культури Летичівщини, культур 

національних меншин, які проживають на території громади, підтримка 

зв’язків з українцями, які проживають за кордоном; збереження 

нематеріальної культури, активізація досліджень у сфері культури і 

мистецтва; зміцнення матеріально-технічної бази, інформатизація, створення 

умов для розвитку та модернізації інфраструктури громади; сприяння 

розвитку музейної справи, краєзнавства та туризму,створення 

інформаційних ресурсів; створення умов для розвитку мистецької освіти, 

естетичного виховання; популяризація культурних та історичних надбань 

громади в Україні та за кордоном, сприяння розвитку міжнародного 

культурного співробітництва. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, 

здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого 

бюджету та в межах наявних фінансових ресурсів, передбачених в 

місцевому бюджеті на відповідний рік, а також заінтересованих суб’єктів 

підприємницької діяльності усіх форм власності, грандових програм, 

громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми по роках приведено в 

Додатку 3 до Програми  

 



 

Очікуваний результат 

 

Реалізація Програми забезпечить:  

1. Активізацію розвитку культури і мистецтва Летичівської ОТГ та 

збереження цілісності культури, нематеріальної культурної спадщини; 

2. Популяризацію історичних, духовних, культурних надбань нашої 

громади в Україні та за її межами; 

3. Розвине туристичну привабливість історичних, архітектурних, 

природних, ландшафтних об’єктів  населених пунктів громади; 

4. Дасть поштовх для розвитку фестивальної інфраструктури 

(харчування, готельний, екскурсійний. сувенірний бізнес, тощо) тим самим 

поповнить бюджет громади від податків та оренди торгових місць під час 

фестивалів. 

5. Зміцнить духовні основи громади шляхом використання історичної 

та культурної спадщини нашого краю, кращих народних звичаїв, традицій, 

обрядів; 

6. Створить умови для культурного розвитку громадян всіх 

національностей, залучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури;  

7. Розвине естетичне виховання громадян, насамперед дітей та 

юнацтва;  

8. Дасть змогу залучення до сфери культури інвестицій; модернізацію 

інфраструктури смт. Летичів та сіл громади, зміцнення матеріально-

технічної бази їхніх установ та закладів культури. 

 

Контроль за ходом виконання Програми 

 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури  і спорту, 

соціального захисту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку культури, туризму та популяризації культурної 

спадщини в Летичівській селищній раді  на 2021 – 2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської селищної 

ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Відділ  культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради 

4. Співрозробники Програми Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Відділ  культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради 

6. Учасники Програми  Відділи  Летичівської селищної ради: 

культури, національностей та релігій; 

освіти, молоді та спорту; економіки, торгівлі 

та інвестицій  

7. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської селищної 

ради, благодійні внески фізичних і 

юридичних осіб 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

748,0 тис. грн. 

у тому числі: 2021 2022 2023 

9.1. коштів місцевого бюджету 190,0 269,0 289,0 

9.2. коштів інших джерел    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку культури, туризму та популяризації  

культурної спадщини в Летичівській селищній раді   

на 2021 – 2023 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 2021 2022 2023 Всього 

Селищний бюджет 
190,0 269,0 289,0 748,0 

Кошти не бюджетних 

джерел 

0 0 0 0 

РАЗОМ 190,0 269,0 289,0 748,0 

 
 
 
 

 

   



Додаток  3 

до Програми розвитку культури, туризму та 

популяризації культурної спадщини в Летичівській 

селищній раді  на 2021 – 2023 роки 

 

 

 

Заходи  

щодо реалізації Програми розвитку культури, туризму та популяризації культурної спадщини  

в Летичівській селищній раді  на 2021-2023 рік  

 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності за 

Програмою 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

викона

ння 

 

Відповідальний 

виконавець 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (тис. грн) 

Очікуваний 

результат 

 

2021 р. 2022 р. 2023 р 

1 Проведення 

народно – 

обрядового свята 

Івана Купала 

Придбання призів та 

сувенірів  учасникам 

конкурсів 

2021-

2023 

роки 

(липень) 

Відділ культури, 

національностей та 

релігій Летичівської 

селищної ради 

5 7 9 

Збереження і розвиток 

народних традицій, 

звичаїв та обрядів 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відзначення Дня 

1. Оренда сцени 

2. Виготовлення 

друкованої продукції: 

- пакет з лого ; 

- оригінальні дипломи; 

3. Придбання рамок для 

дипломів ; 

4. Придбання 

матеріалів для 

оформлення 

сценічних  площадок та 

2021-

2023 

роки 

(липень) 

 

 

 

 

 

Відділ культури, 

національностей та 

релігій; 

 

60 
110 120,0 

 

 

 

 

 

 

Збереження і розвиток 

народних традицій, 

звичаїв та обрядів 



міста локацій; 

5. Придбання палаток; 

6. Оренда біотуалетів 

7. Придбання призів 

учасникам конкурсів та 

спортивних змагань ; 

8. Оренда транспорту 

для перевезення 

колективів  

 

2021-

2023 

роки 

(липень) 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Летичівської 

селищної ради 

15,0 0 0 

3 Проведення заходів  

до Дня 

Незалежності 

України 

Оренда сцени. 

Виготовлення 

сценічного каркасу. 

Оренда, придбання 

світла, 

звукопідсилюючої 

апаратури. Придбання 

сценічного задніка, 

банерів. Придбання 

костюму «Україна». 

Придбання матеріалів 

для оформлення 

сценічних площадок та 

локацій. Придбання 

подарунків. 

 

 

2021-

2023 

роки 

(серпень) 

Відділ культури, 

національностей та 

релігій; 

 

 

 

 

70 

 

 

 

110 111 

Збереження і розвиток 

народних традицій, 

звичаїв та обрядів 

 

 

Активізація роботи 

старостинських 

округів та закладів 

культури 

Оренда транспорту для 

перевезення колективів 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Летичівської 

селищної ради 

5 0 0 

4 Відзначення Дня 

козацтва 

Придбання призів 

учасникам конкурсів та 

спортивних змагань 

2021-

2023 роки 

(жовтень) 

Відділ культури, 

національностей та 

релігій Летичівської 

селищної ради 

5 7 9 

Активізація роботи 

старостинських 

округів та закладів 

культури. 

5 Відзначення 

Новорічних та 

Придбання призів 

учасникам конкурсів та 

2021-

2023 

Відділ культури, 

національностей та 
30 35 40 

Збереження і розвиток 

народних традицій, 



різдвяних свят спортивних змагань роки 

(грудень, 

січень) 

релігій Летичівської 

селищної ради 

звичаїв та обрядів 

ВСЬОГО 190,0 269,0 289 748,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


