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Найважливішими цілями та завданнями роботи КЗ «Палацу культури 
та мистецтва Височанської селищної ради  є: 

 

-формування засобами культури та мистецтва ідеологічних, моральних та 
духовних цінностей, створення необхідних умов для забезпечення та 
широкого використання кращих надбань культурної спадщини 
Слобожанщини, сприяння розвитку всіх жанрів народного мистецтва; 

-спрямування культурно-просвітницької діяльності на залучення до 
активного духовного життя всіх соціально-демографічних груп: дітей, 
підлітків, молоді, людей похилого віку; 

-збереження та розвиток закладу культури, його повноцінне функціювання, 
недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації; 

-поліпшення стану матеріально-технічної бази комунального закладу 
«Палацу культури та мистецтв Височанської селищної ради» 

-поліпшення умов творчої діяльності працівників культури, 

-удосконалення критеріїв морального та матеріального стимулювання праці 
працівників культури; 

-розвиток міжрегіонального та міжнародного культурного обміну; 

-створення необхідних соціально-економічних умов для рівноправного 
розвитку культур етнічних груп, що пов′язані з Височанською громадою 

-підтримка обдарованої молоді; 

-забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей 

- плідна співпраця з іншими закладами культури громади – бібліотеками, 
школами мистецтв, музеями,  закладами культури району, області, міста. 

- подальший розвиток туристичного потенціалу громади, втілення 
перспективних туристичних маршрутів. 

 

Реалізація заходів програми сприятиме: 



-підвищенню ролі культури у суспільному житті; 

-відродженню кращих традицій народного та професійного мистецтва; 

-поліпшенню культурного обслуговування населення; 

-оновленню та переоснащенню матеріально-технічної бази Палацу культури 
та мистецтв 

-підвищенню  статусу  та  соціальної ролі  працівників культури;  

Започаткування нових та подальше удосконалення уже існуючих 
культурно - мистецьких заходів: 

     - проведення Відкритих культурно – мистецьких заходів, присвячених 
видатним постатям, чиї життя та діяльність пов’язані з Височанською 
громадою: 

- «Сад пісень Сковороди»; 

- започаткування культурно – мистецького заходу, присвяченого Клавдії 
Шульженко; 

- започаткування літературно – музичного заходу, присвяченого Гнату 
Хоткевичу. 

 

Вивчення  та  розвиток  традиційної  народної  культури на території 
Височанської громади 

-Сприяти участі творчих колективів громади у міжнародних фольклорних 
фестивалях; 
-проводити огляди - конкурси народної творчості за участю аматорських 
колективів та народних майстрів, самодіяльних художників громади; 

-організовувати проведення загальних і персональних виставок самодіяльних 
художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; 
-здійснювати заходи щодо збереження та відродження традиційних свят 
народного календаря; 
 

Відзначення державних свят, а саме 

  

1. День Соборності України січень   

2. День Перемоги травень   

3. День Конституції України червень   

4. 

День Незалежності України та Державного 
Прапора 

 

серпень   

5. 
Новий рік 

 
грудень   



 Проведення загальних  свят  та   відзначення 

пам’ятних  дат та подій 

 

1. 
День вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав 

Лютий   

2. Проводи зими - Масляна Лютий   

3. Міжнародний  жіночий  день  8  Березня Березень   

4. 
Відкритий культурно – мистецький захід, 
присвячений пам’яті Клавдії Шульженко  Березень  

5. 
Урочистості  та покладання квітів з нагоди Дня 
народження Т.Г.Шевченка  

Березень   

6. День пам’яті   «Чорнобильський біль» Квітень   

7. 
Літературно – музичний захід, присвячений 
Гнату Хоткевичу 

Квітень  

8. День  Матері  і  Міжнародний день родини Травень   

9. День Перемоги Травень   

10. День  Європи Травень   

11. День захисту дітей Червень   

12. 
День скорботи і вшанування пам’яті жертв ІІ 
світової війни 

Червень  

13. Свято Івана Купала Липень    

 

14. 
День  визволення селищ від нацистських 

загарбників   
Серпень    

15. 
Відкритий культурно – мистецький захід «Сад 
пісень Сковороди» 

Вересень  

16. 
День захисника України,  День українського 
козацтва 

Жовтень   

17 
День пам’яті жертв Голодомору і політичних 
репресій 

Листопад   

18 День Святого Миколая  Грудень   

19 Свято Новорічної ялинки  грудень   

 

 

Розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності. 
 

-Забезпечувати участь художніх колективів комунального закладу «Палац 
культури та мистецтв Височанської селищної ради» у культурно-масових 
заходах, фестивалях, конкурсах, виставках на різних рівнях - громади, 
регіональних, Всеукраїнських; 

-сприяти відновленню, збереженню та вдосконаленню традиційних форм 
культурно-дозвіллєвої роботи у комунальному закладі «Палац культури та 



мистецтв Височанської селищної ради» : тематичних концертів, літературних 
вечорів, народних свят, молодіжних конкурсів та інш.; 

-здійснювати пошук нових форм культурної діяльності, орієнтованих на 
максимальне виявлення творчих здібностей людини, впровадження 
дискусійних, конкурсно-пізнавальних форм роботи, молодіжних та дитячих 
шоу, свят тощо; 

-залучати до участі в гурткових об′єднаннях представників соціально 
незахищених верств населення; 

-забезпечити стабільну роботу та високий рівень аматорських художніх 
колективів, надання їм необхідної методичної і практичної допомоги; 

-забезпечити керівників художніх колективів новими репертуарами, 
методичними матеріалами; 

- Модернізувати матеріально – технічну базу Палацу, а саме забезпечити 
придбання: 

- репетиційної апаратури для занять вокальних гуртків; 

- сценічних костюмів, взуття; 

- оргтехніки; 

- матеріалів для декоративно – прикладного мистецтва; 

- виставкового, сценічного, світлового обладнання. 

-  Вдосконалення з технічного забезпечення заходів (фото, відео, монтаж і 
т.п.). 

- Розвиток різноманітних жанрів мистецтва: театрального, циркового, 
декоративно-прикладного тощо.   

- Інформаційна діяльність, направлена на висвітлення діяльності закладу, 
популяризацію досягнень художніх колективів та аматорів мистецтва з 
метою максимального охоплення населення (веб-сайти, видання 
інформаційних буклетів, методичних матеріалів з режисури, написання 
сценаріїв тощо). 

- Створення різноманітних культурних проектів, участь у грантах. 

 

«21»  липня 2021р.                                  ________ ( К. Ю. Моісеєнко) 


