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ПРОГРАМА 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та 

спорту Григорівської сільської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

програми 

Закони України «Про культуру», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї 

та музейну справу», «Про охорону культурної 

спадщини», «Про охорону археологічної 

спадщини», «Про туризм»,  «Про 

кінематографію», спільний наказ Міністерства 

фінансів України та Міністерства культури і 

туризму  України  від  01   жовтня 2010 року 

№ 1150/41 «Про затвердження Типового 

переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі «Культура», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 20 жовтня 2010 року за   № 952/18247 

3. Розробник програми Відділ освіти, культури, туризму, молоді та 

спорту Григорівської сільської ради 

4. Відповідальний 

виконавець програми 

Григорівська сільська рада, відділ 

освіти,культури, туризму, молоді та спорту 

5. Учасники програми Заклади культури Григорівської сільської ради 

6. Терміни реалізації 

програми 

2019 - 2021 роки 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми 

Місцевий бюджет 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, з них: 

 

2 108 760 

8.1. коштів з місцевого 

бюджету 

707 860 

8.2. коштів інших джерел  не 

заборонених чинним 

законодавством 

1 400 900 

9. Основні джерела 

фінансування програми  

Місцеві бюджети та інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

 

 

 



 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Програма розвитку культури і туризму в Григорівській сільській раді                        

на 2019 - 2021 роки (далі – Програма) спрямована на розвиток культурних 

традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів 

культури для всіх верств населення, творчого формування особистості, 

розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, 

відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та 

обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного 

обслуговування населення. 

 Останніми роками було чимало зроблено для адаптації сфери культури до 

нових соціально-економічних умов. З цією метою на державному рівні 

розроблено і прийнято ряд законодавчих і нормативно-правових актів: Закон   

України   «Про   культуру»,   постанову  Верховної  Ради  України  від 08 

лютого 2012 року № 4356-VI «Про запровадження мораторію на закриття 

державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості» та постанову 

Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 840 «Про виплату 

працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для 

оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань». На місцевому рівні створено відповідні умови для функціонування 

закладів культури. 

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить про те, що  в цілому 

вдалося зберегти мережу установ культури, навчальних закладів, забезпечити 

підтримку діяльності провідних  аматорських колективів громади.  

Державна політика у галузі культури в громаді реалізовується через   

мережу   культурно-мистецьких установ, до якої входять 4 заклади культури 

клубного типу.  

У  галузі   культури   громади   працюють  11 фахівців. 

Щороку закладами культури проводиться різнопланова культурно-

мистецька та освітня робота.  

Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури 

засвідчують, що на сьогодні він залишається складним. Взагалі не опалюються 

через відсутність системи теплопостачання  всі заклади культури. 

Недостатнє бюджетне фінансування, неефективне залучення коштів з 

інших джерел, низький рівень заробітної плати, недостатня кількість 

професійних фахівців, недосконала система підвищення кваліфікації 

працівників культури вимагають кардинальних змін у програмних підходах та 

визначенні пріоритетних напрямів розвитку культури, які б забезпечували 

ефективне функціонування галузі в нових умовах. 

Вищезазначені проблеми можливо розв’язати за умови ефективної 

підтримки з боку владних структур усіх рівнів, виділення коштів на проведення 

іміджевих для громади культурно-мистецьких заходів, поліпшення 

матеріально-технічної бази тощо.  

 



 

 

ІІ. Мета Програми 
 Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури  у 

Григорівській сільській раді на 2019 - 2021 роки.  

Метою Програми є реалізація в громаді державної політики щодо 

розвитку галузі, підвищення ефективності діяльності закладів культури 

громади, створення сприятливих умов для здобуття мистецької освіти, 

збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, забезпечення 

культурно-розважальних, інформаційних  та туристичних потреб населення.  

 

ІІІ. Основні завдання та заходи Програми 
Основними завданнями Програми є: 

- збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку 

творчого потенціалу та культурного простору громади; 

- забезпечення функціонування закладів культури , проведення ремонтно-

реставраційних робіт, їх модернізація та технічне переоснащення; 

- підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку 

самодіяльної народної творчості, збереження нематеріальної культурної 

спадщини; 

- охорона та збереження культурної спадщини; 

  - підвищення іміджу громади на туристичному ринку послуг та 

залучення до співпраці підприємств державної та не державної форми 

власності. 
Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку до Програми. 

 

ІV. Очікувані результати, ефективність Програми 
Виконання Програми дасть змогу: 

- підвищити культурний рівень населення; 

- створити сприятливі умови для розвитку культури  в Григорівській 

сільській раді Чаплинського району  Херсонської області; 

- розширити доступ до історико-культурних цінностей громади; 

- поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 

- забезпечити подальший розвиток аматорського  мистецтва, втілення 

нових мистецьких проектів; 

- сприяти відродженню і подальшому розвитку традиційних народних 

ремесел ;  

- підвищення іміджу громади на туристичному ринку послуг. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а 

також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

 

 

 



Прогнозовані обсяги фінансових ресурсів по роках: 

Рік Місцевий бюджет, 

грн.  

Інші джерела,  

грн. 

Всього, грн. 

2019 689 860 400 900 1 090 760 

2020 8 000 - - 

2021 10 000 1 000 000 1 010 000 

Всього 707 860 1 400 900 2 108 760 

 

VI. Управління та контроль за ходом  виконання Програми 
 Головним виконавцем Програми є відділ  освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту. Контроль за виконанням Програми здійснює Григорівська 

сільська рада. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                   О.Т. Славінська                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



                                                                                                                                                                    Додаток  

                                                                                                                     до Програми розвитку   

                                                                                                                                                  культури і туризму в Григорівській  

                                                                                                                         сільській раді на 2019 рік 

 

ЗАХОДИ 
щодо реалізації програми розвитку культури і туризму в Григорівській сільській раді Чаплинського району 

Херсонської області на 2019 - 2021 роки 
 

№ 

з/п 

Зміст  

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання, 

роки 

Прогнозні обсяги  

фінансових ресурсів, 

грн. 

Усього у тому числі за 

рахунок 

місцевий 

бюджету 

інших 

джерел 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

І. Збереження національних традицій та звичаїв. 

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади 

 

1. Організація і проведення  

фестивалів, свят, концертів, оглядів, 

конкурсів тощо 

(придбання  предметів і матеріалів) 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту, 

керівники закладів 

культури 

2019    

2020    

2021    

2. Участь художніх аматорських 

колективів, окремих виконавців, 

працівників галузі громади у 

Відділ освіти, культури, 

туризму, молоді та 

спорту , заклади 

2019    



регіональних конкурсах, 

фестивалях, святах, оглядах,     

творчих звітах. 

 

 

культури, керівники 

закладів культури 

2020    

2021    

1 2 3 4 5 6 7 

3. Організація та проведення 

культурно-мистецьких та 

просвітницьких заходів з нагоди 

відзначення державних 

свят,знаменних, пам’ятних дат та 

ювілейних подій. 

Відділ освіти, культури, 

туризму, молоді та 

спорту, керівники 

закладів культури 

2019 

 

  

 

 

2020    

2021    

 ВСЬОГО 

 

 2019    

2020    

2021    

 IІ. Розвиток музейної справи. Створення належних умов для обліку, наукової обробки та 

збереження  предметів музейного фонду 

1. 

 

 

 

 Придбання для музею  сучасного 

експозиційного обладнання 

 

Григорівська сільська 

рада, Відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту  

2019 100 000 10 000 - 

2020    

2021    

2. Оновлення, поповнення та 

реставрація музейних експонатів  

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

3. Ремонт приміщень в 

Григорівському сільському Будинку 

культури, що відведені під музей 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту, 

керівник закладу  

2019    

2020    

2021    



культури 

4. Заміна вікон та дверей на нові в 

приміщеннях Григорівського 

сільського Будинку культури, що 

відведені під музей 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту, 

керівники закладу 

освіти 

2019    

2020    

2021    

 ВСЬОГО 
 

 2019    

2020    

2021    

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ІІІ. Підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості. 

Збереження нематеріальної культурної спадщини 

1. Забезпечення функціонування 

клубних закладів громади, 

аматорських колективів  

Відділ освіти, культури, 

туризму, молоді та 

спорту, керівники 

закладів культури 

2019    

2020    

2021    

2. Здійснення заходів з поліпшення 

матеріально-технічної бази закладів 

культури сільської місцевості: 

проведення капітальних та поточних 

ремонтів, придбання тощо) (загальні 

асигнування на утримання 

комунальних  установ) 

 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту, 

керівники закладів 

культури 

2019 

 
350 000 350 000 - 

2020    

2021    

3. Створення нових творчих 

колективів  

 

Відділ освіти, культури, 

туризму, молоді та 

спорту, керівники 

закладів культури 

2019    

2020    

2021    

4. Забезпечення закладів культури 

технічними засобами (фотоапарати, 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

2019 140 000 100 000 40 000 

2020    



комп’ютери, проектори та інше) культури, туризму, 

молоді та спорту, 

керівники закладів 

культури 

2021    

7. 

 

Забезпечення підвищення 

кваліфікації працівників закладів 

культури клубного типу 

(загальні асигнування на утримання 

комунальних  установ) 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту, 

керівники закладів 

культури 

2019 5 000 5 000  

2020 8 000 8 000  

2021 10 000 10 000  

8. Створення та технічна підтримка 

власних веб-сайтів закладів 

культури  

(загальні асигнування на утримання 

установ) 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту , 

керівники закладів 

культури 

 

 

 

2019    

2020    

2021    

1 2 3 4 5 6 7 

9. Створення мобільного вуличного 

кінотеатра 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

10. Здійснення термомодернізації 

будівлі та встановлення системи 

опалення в сільських Будинках 

культури  

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту, 

керівники закладів 

культури  

2019    

2020    

2021    

 ВСЬОГО  2019    



 2020    

2021    

 ІV. Охорона та збереження культурної спадщини 

1. Виготовлення  паспортів та 

облікової документації об’єктів 

культурної спадщини громади 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту  

 

2019    

2020    

2021    

2. Проведення ремонтних робіт на 

пам’ятках історії та культури 

громади 

Григорівська сільська 

рада 

2019    

2020    

2021    

4. Створення єдиної інтегрованої 

електронної бази даних пам’яток 

громади  

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту  

2019    

2020    

2021    

 

 
ВСЬОГО 

 

 

 

 

 2019    

2020    

2021    

V. Розвиток туристичної галузі громади 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Розроблення та встановлення 
інформаційних вказівників за 
маршрутами руху туристів, 
двомовних дорожніх інформаційних 
знаків за європейськими 
стандартами до туристично 
привабливих об’єктів. 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019 20 000  20 000 

2020    

2021    



2. Створення туристично-краєзнавчих 
маршрутів Присиваської ОТГ. 
Знакування і маркування  
туристичних шляхів та маршрутів 
громади, забезпечення 
інформаційного облаштування 
об’єктів природно-заповідного 
фонду,  історико-культурної 
спадщини, встановлення стендів, 
картосхем тощо. 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

3. Розвиток інфраструктури та 
облаштування відпочинкових і 
сервісних зон на історико-
культурних пам’яток, курортно-
рекреаційних територіях, інших 
туристично привабливих об’єктах:  

- створення арт-майданчиків, 
парків реконструкції, музеїв 
живої історії; 
- оснащення веб-камерами для 
трансляції у режимі реального 
часу, з поширенням 
безкоштовної зони Wi-Fi; 
- облаштування під’їздами , 
зупинками, туалетами. 
Забезпечення їх доступності, у 
тому числі для малобільних 
груп населення. 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

    

4. Створення туристично-
інформаційних центрів (ТІЦів), їх 

Григорівська сільська 2019    



матеріально-технічне забезпечення 
(облаштування приміщень, 
придбання офісної та оргтехніки, 
обладнання та інвентарю, сувенірної 
та презентаційної продукції тощо). 
 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2020    

2021    

5. Просування туристичних брендів 
Присиваської громади з 
використанням логотипу та гасла, їх 
подальша промоція. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

6. Організація та проведення 
рекламно-інформаційних турів для 
представників ЗМІ та туристичних 
компаній України і з-за кордону. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

7. Організація та проведення заходів 
регіонального, національного та 
міжнародного рівня (форумів, 
конгресів, хабів, конференцій, 
виставок, воркшопів), резонансних 
публічних подій та заходів 
туристичного спрямування. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

    

8. Представлення туристичного 
потенціалу Присиваської ОТГ на 
національних і міжнародних 
спеціалізованих туристичних 
заходах (виставках, конференціях, 
конгресах, засіданнях за «круглим 
столом», семінарах, тренінгах, 
воркшопах тощо). 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    



9. Просування Присиваської ОТГ як 
туристично привабливого регіону 
через канали поширення інформації 
та продажів, які використовуються 
туристами, - ЗМІ, авіакомпанії, 
туроператори, блогери, 
представництва України за 
кордоном, міжнародні організації, 
міста-партнери тощо. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

10. Розробка виготовлення, придбання 
туристично-інформаційної, 
промоційної поліграфічної (флаєрів, 
буклетів, каталогів, довідників) та 
сувенірної продукції, підготовка та 
переклад інформації. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

11. Створення відео-, аудіо- та 
фотоматеріалів про туристичну 
привабливість Присиваської 
громади, відповідне їх розміщення. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

12. Підготовка та переклад інформації 
для туристичних порталів, сайтів 
тощо. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

13. Сприяння розробленню, 
виготовленню та розміщенню 
презентаційних банерів 
«Херсонщина туристична» та 
кластеру «Соляна дорога» в місцях 
масового перебування туристів. 
 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    



14. Сприяння обміну соціальною 

рекламою з іншими містами, 

населеними пунктами, регіонами 

України та зарубіжжя. 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

15. Організація та проведення заходів 

щодо підвищення якості підготовки 

фахівців індустрії гостинності, 

зокрема організаторів туристичної 

діяльності, фахівців туристичного 

супроводу, гідів-перекладачів, 

власників агроосель, працівників 

готельно-ресторанного та курортно-

рекреаційного комплексу (семінарів, 

тренінгів, воркшопів, стартапів). 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

16. Проведення маркетингового аудиту 
розвитку галузі туризму 
Присиваської ОТГ:  

- аналіз зовнішнього 
середовища, ресурсів, 
сегментів ринку; 
- соціологічні дослідження 
ринку туристичних послуг 
громади; 

     - моніторингові дослідження 
туристичних потоків. 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

17. Підготовка концепцій, 
передпроектних розробок щодо 
розвитку перспективних територій 
туристично-рекреаційної галузі 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

18. Підтримка проектів, ініціатив та Григорівська сільська 2019    



стартапів громадських організацій та 

інших туристичних об’єднань для 

подальшого розвитку галузі туризму 

та курортів, проведення конкурсів 

проектів 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2020    

2021    

19. Формування програм перебування 
туриста в Присиваській ОТГ, в тому 
числі сезонних:  

- розроблення, презентація та 
запуск нових туристичних 
маршрутів (сільського 
зеленого, пізнавального, 
історико-культурного, 
родієвого, водного, 
спортивного, екологічного та 
інших різновидів туризму);  
- впровадження кампаній щодо 
туристичних продуктів для 
ключових сегментів ринку. 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

20. 

 

 

Сприяння модернізації матеріально-
технічної бази туристичної індустрії 
через розроблення та представлення 
інвестиційних проектів на 
інвестиційних та туристичних 
форумах тощо. 

 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

 

 

2019 

 

   

2020    

2021    

21. Оновити інформацію на Веб-

сторінці сайту Григорівської 

сільської ради з інформацією про 

рекреаційно-туристичний потенціал 

та заходи з розвитку туризму в 

громаді 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    



24. Оновлення бази даних туристичних 

об’єктів  громади для розвитку 

сільського зеленого туризму 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту  

2019    

2020    

2021    

25. Благоустрій та облаштування місць 

масового відпочинку на території 

Григорівської сільської ради 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019 435 760 134 860 300 900 

2020    

2021    

26. Розробка та впровадження проектів 

у сфері розвитку туризму громади 

Григорівська сільська 

рада, відділ освіти, 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

2019    

2020    

2021    

    

    

 

27. 

Створення комерційного грязе 

бальнеологічного відділення 

амбулаторії у приміщенні колишньої 

сільської ради в с. Павлівка  

Григорівська сільська 

рада 

2019    

2020    

2021 1 000 000 - 1 000 

000 

 ВСЬОГО  2019 1 090 760 689 860 400 900 

2020 8 000 8 000 - 

2021 1 010 000 10 000 1 000 

000 

 

 
 РАЗОМ за Програмою 

                      у тому числі 

 

 
2019-2021 2 108 760 707 860 1 400 

900 

2019 1 090 760 689 860 400 900 

2020 8 000 8 000 - 

2021 1 010 000 10 000 1 000 

000 

 

 



Секретар сільської ради                                                                                                                                       О.Т. Славінська                                                                               


