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Програма культурного розвитку
Барської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 р.
І. Висвітлення проблеми
Програма культурного розвитку Барської міської об’єднаної територіальної громади
зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури, спорту та мистецтва Барської
міської ОТГ, спрямування її на розвиток культурних традицій, збереження історичних
цінностей, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості,
розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної
творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного,
змістовного дозвілля, масового відпочинку та розваг, культурного обслуговування
населення.
Програма культурного розвитку Барської міської ОТГ на 2018 р. визначає основні
напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвячених
державним та місцевим святам, а також стратегію збереження та укріплення позицій
Барської ОТГ як культурного осередку Подільського краю. Програма має на меті
реалізацію єдиної політики у сфері організації концертів, театралізованих свят,
тематичних заходів, спортивних змагань, тематичних ярмарків, виявлення талановитої
особистості.
На даний час у Барській міській ОТГ функціонують Барська дитяча музична школа,
Барська районна бібліотека, Дім польської культури, Антонівський сільський клуб,
Антонівська сільська бібліотека тощо. З успіхом перед жителями громади виступають
творчі колективи «Берегиня», «Надвечір’я», естрадно-духовий оркестр Барської дитячої
музичної школи, дитячий зразковий фольклорний колектив «Джерельце», зразковий
аматорський польський фольклорно-етнографічний колектив «Оксамитки», зразковий
хореографічний колектив «Перлинки», зразковий аматорський танцювальний колектив
«Денс-Стиль», зразковий аматорський ансамбль естрадного танцю «Глорія Данс»,
колектив бально-спортивного танцю «АртСтеп»,
народний аматорський ансамбль
народного танцю «Веселка», гурток східних танців «Жасмин», клуб сучасного танцю
«Баракуда», Барська станиця НСОУ «Пласт». Напрямок фізичної культури та спорту
представляють Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» (гімнастика,
волейбол, баскетбол, футбол), клуб спортивних єдиноборств «ДАО» ім. Ю. Барди,
Барський районний спортивний клуб «ФЕРУМ», молодіжна група «veloБар» та ін.
Одним із основних напрямків роботи закладів культури ОТГ є визначення шляхів
збереження і розвитку культури, народних традицій та обрядів, історико-архітектурної
спадщини. Головна увага повинна бути направлена на розкриття та розвиток багатого
туристичного потенціалу громади, поліпшення культурно-мистецького обслуговування
населення, створення умов для задоволення його зростаючих духовних потреб, розвитку
та підтримки творчих колективів, талановитої молоді, широкого залучення дітей та
підлітків до культурних надбань, підвищення рівня виконавської майстерності учасників
самодіяльної художньої творчості, проведення культурно-мистецьких акцій в рамках

відзначення загальнодержавних та професійних свят, всеукраїнських та міжнародних
конкурсів, фестивалів, науково-практичних семінарів та конференцій.
Тому діяльність Барської міської ради на 2018 рік повинна бути спрямована на
виховання у жителів громади почуттів любові до України та рідного міста, реалізацію
комплексу освітніх, культурно-мистецьких, спортивних програм і проектів для дітей і
молоді, ефективне використання наявних культурних і творчих ресурсів, перетворення
нашої міської об’єднаної громади на справжній осередок культури та туризму.
ІІ. Правове обґрунтування Програми
Актуальність і необхідність створення такої Програми переконливо підкріплюється:
- Конституцією України;
- Бюджетним кодексом України;
- Законом України «Про концепцію державної політики в галузі культури»;
- Законом України «Про позашкільну роботу»;
- Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо
святкування Дня Перемоги, Дня незалежності України та інших державних,
професійних і місцевих свят.
ІІІ. Мета Програми
Метою програми є створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку
особистості, розкриття їх здібностей, сприяння розвитку шкіл естетичного виховання,
задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, забезпечення умов для
суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію,
проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, конкурсів,
реалізацію комплексу культурно-мистецьких, спортивних програм і проектів для дітей і
молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів Поділля,
розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, створення
умов для розвитку туристичної сфери на території Барської міської ОТГ.
ІV. Основні завдання Програми
- надання можливості жителям та гостям Барської міської ОТГ відзначати державні,
професійні та інші свята;
- проведення концертних програм, театралізованих свят на високому професійнохудожньому та організаційному рівнях;
- збереження народних традицій, свят і обрядів;
- створення умов для формування екскурсійних маршрутів та надання туристичних послуг
для різних категорій населення при проведенні спортивно-масових, культурних заходів та
оглядів;
- створення більш сприятливих умов для роботи аматорських художніх колективів,
забезпечення створення нових театральних, хореографічних студій, музичних ансамблів та
інших художніх колективів;
- проведення офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств Барської
міської ОТГ, міст України та з-за кордону;

- збереження і подальший розвиток паркової зони та виховання у населення дбайливого
ставлення природної спадщини;
- облік, збереження та відновлення пам’яток історії та культури на території Барської
міської ОТГ.
V. Заходи Програми
Заходи на досягнення мети даної Програми розроблені у відповідності до Плану
культурно-масових заходів Барської міської ОТГ.
VІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах призначень
відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних
внесків, допомоги всіх форм власності, а також із залученням інших коштів, не заборонених
чинним законодавством.
VІІ. Очікувані результати від реалізації Програми
- підвищення рівня художньо-естетичної освіти дітей та підлітків;
- виховання високих естетичних смаків громадян та забезпечення їх активної участі у
культурному житті громади;
- підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на
території Барської міської ОТГ;
- розвиток та популяризація національної культури, національних звичаїв та обрядів;
- забезпечення реалізації на території Барської міської ОТГ державної політики у сфері
культури, мистецтва та спорту;
- збереження та відновлення об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини;
- створення максимально сприятливих умов для культурного дозвілля жителів та гостей
Барської міської ОТГ.
VІІІ. Управління реалізацією Програми
Координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет
Барської міської ради.

