МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28 жовтня 2016 року
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м. Мала Виска

Про хід виконання районної Програми
розвитку культури на 2016-2017 роки
На підставі пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» і заслухавши звіт начальника відділу культури та туризму районної
державної адміністрації Левченко Л.А. «Про хід виконання районної Програми розвитку
культури на 2016-2017 роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт районної державної адміністрації «Про хід виконання районної Програми
розвитку культури на 2016-2017 роки» затвердити.
2. Відзначити, що районною державною адміністрацією, органами місцевого
самоврядування району вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виконання
основних завдань і показників районної Програми розвитку культури на 2016-2017 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних і гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

Звіт про хід виконання районної Програми
розвитку культури на 2016 -2017 роки
На виконання заходів районної Програми розвитку культури на 2016-2017 роки, відділ
культури і туризму Маловисківської райдержадміністрації повідомляє,що станом на 01.10
2016 року мережа закладів культури району складає 50 одиниць : 1 районний будинок
культури,1 селищний клубний заклад, 25 сільських клубних закладів, 1 районна
бібліотека, 2 селищні бібліотеки,17 сільських бібліотек, 1 музей, 2 початкові
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади , 9 народних колективів, 4 краєзнавчих музеї ,
що працюють на громадських засадах ( с.Злинка, Хмельове, Смоліно ). Рішенням шостої
сесії сьомого скликання Злинської сільської ради № 87 від 13.07.2016 року за
погодженням з Міністерством культури України з базової мережі виключено Злинський
сільський клуб. Не діє Великовисківський сільський клуб, так як територіїя села
забезпечена базовим клубним закладом.
В підпорядкування відділу культури та туризму Маловисківської міської
територіальної громади в 2016 році відійшли
10 закладів культури :1 ПСМНЗ
(Маловисківська ДШМ),5 клубів(Паліївський СБК,Первомайський СБК,Олександрівський
СБК,
Краснопільський
та
Ульянівський
СК),4
бібліотеки(Паліївська,Первомайська,Олександрівська,Краснопільська).
На державному обліку в районі знаходиться 49 пам’яток історії та 9 пам’яток археології,
виявлено також нові об»єкти, що потребують державного обліку.
3 пам»ятки архітектури місцевого значення, 15 пам»яток історії мають бути передані
до повноважень відділу культури та туризму Маловисківської міської територіальної
громади.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми
протягом 2016 року , передбачав 1млн. 995 тис.грн., з різних джерел фінансування
профінансовано 1 млн.188 тис.453 грн., що становить 61% від планових показників.
Станом на 01.10 2016 року з метою покращення матеріально-технічної бази закладів
культури району , відповідно кошторисних призначень по відділу культури і туризму
райдержадміністрації , здійснено наступні заходи:
1.Завершено капітальний ремонт музею історії Маловисківського району -70 тис.253 грн.
(спецфонд 7).
2.Розпочато ремонт сходової клітини районного будинку культури – 159 тис.385 грн.49
коп.( спецфонд 7). Фактично виконано робіт ПП «Сапфір» на суму на 365тис.457грн.75
коп., не профінансовано 206 тис.072 грн.26 коп. по ремонтних роботах,
авторський
нагляд по об»єкту КП «Зодчий» - 500 грн.,технічний нагляд ТОВ «ОВК-ЕНЕРДЖІ» - 7
тис.784 грн.21 коп..
3.В Маловисківській районній бібліотеці підключено охоронну сигналізацію на суму 17
тис.178 грн. 98 коп., що дало змогу економії бюджетних коштів біля 50 тис.грн . на рік
(загальний фонд).
4.Для малої актової зали районного будинку культури придбано 50 шт.глядацьких крісел
на суму 26 тис.500 грн.(загальний фонд) та
доріжку килимну – 2 тис.160
грн.(спеціальний фонд).
5.Для музею історії Маловисківського району виготовлено банери туристичнокраєзнавчого напрямку на суму 1 тис. 944 грн.(загальний фонд).
6.Підпорядкованими закладами культури для організації належної діяльності, участі в
обласних та районних фестивалях та конкурсах , використано 20 тис.527 грн.(загальний
фонд)., 9 тис.297 грн.(спецфонд).
В клубних закладах району :

У Великовисківському СБК – ремонт спортзалу на загальну суму 46,5 тис. грн. ,
придбано світлової апаратури на суму 49,5 тис. грн., ремонт фасаду, заміна 3-х
склопакетів - 152 тис. грн.. ( місцевий бюджет);
Оникївський СБК – поточний ремонт СБК на суму 160,0 тис. грн.: ремонт покрівлі,
фасаду, стелі, колон, сходів, цоколя( місцевий бюджет);
Лозуватський СБК – ремонт сцени, шпаклівка , штукатурка стін , фарбування стін - 40,0
тис. грн. та 20 тис. грн. на придбання музичного обладнання( місцевий бюджет);
Кіровський СБК – поточний ремонт 12,9 тис. грн. , на придбання костюмів і ноутбука 21,4 ( місцевий бюджет);
Мануйлівський СБК - закупка матеріалів для поточного ремонту кімнат ремонту 8
тис. грн. ( місцевий бюджет);,
Плетеноташлицький СБК - придбання 32 секцій глядацьких стільців – 78 тис.880 грн.;
Хмелівський СБК – косметичний ремонт - 1,4 тис. грн. та 1,3 на обладнання( місцевий
бюджет);
Нововознесенський СБК – поточний ремонт – 193 тис.грн.
(зовнішній ремонт
приміщення ,обшивка стін метало профілем, ремонт колон, впорядкування прилеглого
майданчику ( місцевий бюджет).
В бібліотечних закладах району:
З обмінно-резервних фондів та подарованої літератури до книжкових фондів бібліотек
району - 449 прим. на суму 27512 грн. 07 коп..
З них:
на районну бібліотеку надійшло – 170 примірників на суму 9023грн 57 коп.,
на сільські бібліотеки надійшло - 279 примірників на суму 18488 грн.50 коп. ;
Підписано періодичних видань по району - 51 примірник на суму 5870,30 грн. :по
районній бібліотеці підписано - 6 примірників на суму 278,94 грн. (спонсорські кошти);
по сільських бібліотеках підписано - 45 примірників на суму 5591,36 грн.
за кошти сільради – 38 примірників на суму 5549,22 грн.;
за спонсорські кошти – 7 примірників на суму 321,08 грн..
Маловисківська РБ - поточний ремонт вхідних східців, ганку, пандусу на суму 23
000 грн. ( КП «Комунальник» районної ради); проектор та екран – 10 100 грн. –
подарунок районної ради.
Проведено косметичний ремонт за кошти сільської ради в Новопавлівській бібліотеці (
побілка стін, покраска панелів, ремонт даху) – 500 грн..
Закуплено канцтовари в Хмелівську бібліотеку за кошти сільської ради на суму -300
грн..
Придбано ноутбук в Оникіївську сільську бібліотеку за кошти сільської ради – 8712 грн..
Підключено телефон в Новогригорівську бібліотеку.
З метою обліку, збереження та захисту від руйнування або заподіяння шкоди об’єктам
культурної спадщини на територіях 12 сільських рад району організовано та проведено
необхідні роботи
по ремонту пам’яток історії на суму 17 тис.314 грн. з місцевого
бюджету
та
спонсорських
коштів(Березівська,Злинська,Кіровська,Ленінська,Лозуватська,Мануйлівська,Новоргирорі
вська,Нововознесенська,Оникіівська,Плетеноташлицька, Хмелівська, Якимівська сільські
ради).
Протягом року підвищило кваліфікацію 7 осіб на суму 1240 грн. з них (Смолінська
ШЕВ – 1,Великовисківська ШЕВ – 1, районна бібліотека – 2, музей історії
Маловисківського району – 2, бухгалтерська служба – 1, протипожежна безпека – 2).
Станом на 01.10.2016 року в галузі працює 110 керівників та спеціалістів з них 48 осіб
в клубних закладах, 27 в бібліотечних, 28 – ПСМНЗ, 2 – музейних закладах, 5 – інші).
Актуальним залишається кадрове забезпечення закладів культури , в клубних закладах не
мають відповідної освіти 28 осіб, що становить 58 % від загальної чисельності, в
бібліотечних закладах не мають фахової 15 , що становить 56 % від загальної чисельності

,ПСМНЗ , музеї , бухгалтерська служба 100% забезпечені фахівцями . Заочно навчається
7 осіб( Смолінська ШЕВ – 3,Великовисківська ШЕВ – 1, районний будинок культури – 3,
районна бібліотека – 1).
Одним з актуальних питань залишається робота працівників сільських закладів
культури в режимі неповної зайнятості .З 110 осіб, що працюють в галузі, це - 36 осіб
керівників та спеціалістів ,що становить 33% від загальної чисельності.
Протягом 2016 року
аматорські колективи району
брали участь у ХХV-му
Всеукраїнському фестивалі- конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий
спів»,обласному фестивалі- конкурсі «Театральна весна Кіровоградщини», позашкільні
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади – в Всеукраїнських фестивалях-конкурсах
дитячого та юнацького мистецтва «Свято талантів», «Пісенний вернісаж», «Мій світмистецтво», в обласному «Пролісок», де показали високий рівень підготовки та вибороли
І-ІІІ місця.(Великовисківська ШЕВ : І місце – Вєтошкіна Катерина,Дейнега Аліна;ІІ місце
– Левадко Владислав; ІІІ місце – Тєлєгін Олександр; Смолінська ШЕВ: у
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Сходинки до мистецтва». Диплом ІІ ст.. –ансамбль
скрипалів (керівник Казан О.І., концертм.Рябун Т.М.); фестивалі-конкурсі «Свято
талантів» м. Кіровоград Диплом ІІ ст.. – Приймакова К.(викл. Шевченко С.М,);VІІ
обласному регіональному конкурсі «Струни серця» м. Умань Колос І. – Золотий Диплом;
І Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Фантастичні мрії» в м. Вінниця :Номінація
«Фортепаіно» І м. – Грінченко А. І м. – Гриценя Є. ІІ м. – Левченко І. (викл. Рябчун Т.М.)
ІІ м. – Науменко П., Іщенко А. ІІІ м. – Міронов І., Любченко Я. (викл. Крюк Х.С.).
Номінація «Струнно-смичкові інструменти» (скрипка) І м. – Балан А., Рябчун Л. (викл.
Казан О.І.) Номінація «Ударно-духові інструменти» (саксофон) І.м. – Коляда Д. (викл.
Григор’єв Є.М.) Номінація «Народні інструменти» (акордеон) ІІ м. – Даценко Д. (викл.
Андрущенко В.В.) Номінація «Вокально-хорове виконання» (солісти) І м. – Скрипка Д.,
Грінченко А. ІІ м. – Колос І. (викл.Казан О.І.) ;ІІ відкритий обласний пісенний фестивальконкурс «З отчої криниці» смт.Вільшанка ІІ м. – Тен А. (викл. Казан О.І.) ІІ м. –
Приймакова К.(викл. Шевченко С.М.) ІІІ м. – Грінченко А. (викл. Казан О.І.) Дипломи
учасників – Колос І., Скрипка Д. (викл. Казан О.І.) Інюткіна М., Миргородська О., Багой
Е. (викл. Шевченко С.М.) Школа отримала 2 сертифікати на отримання двох радіо
мікрофонів.
Фольклорні колективи Новогригорівського СБК та Оникіївського СБК у програмі каналу
UA-1 «Фолк- music» Оксани Пекун. Смолінський народний духовий оркестр в концертній
програмі Міжнародної агропромислової виставки «АГРОЕКСПО- 2016», де підтвердив
звання «народного».
Музей історії Маловисківського району – участь у Міжнародному інвестиційному
форумі «Центрально-український інвестиційний форум- 2016» та туристичній виставці
«Кіровоградщина запрошує- 2016».
Маловисківська районна бібліотека брала участь у Всеукраїнському конкурсі на
участь у проекті Української бібліотечної асоціації «Все про Європу: читай, слухай,
дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках», де здобула перемогу, участь
у Всеукраїнському конкурсі "Видання року ОЮБ, ОБМ"(підготовлено та подано
довідково-бібліографічну збірку «Герої не вмирають») , Всеукраїнському конкурсі
дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд»,обласному
конкурі с з
популяризації творчості І.Франка ''Невмируще слово Каменяра''( підготовлено та подано
для участі в конкурсі буктрейлер на вірш І.Франка «Притча про красу»), обласному
конкурсі "Первоцвіти Кіровоградщини" –(зібрано матеріали, підготовлено та видано
збірку «Перлинки рідної землі.Молоді таланти Маловисківщини».
В районі організовано та проведено ІІІ- й районний конкурс обдарованої творчої
молоді «Зелен клен», фестиваль –конкурс «Театральна весна Кіровоградщини»,театральне
свято «Вересневі самоцвіти», діють культурно-мистецькі проекти : конкурс обрядової

пісні «Різдвяні дзвіночки» , вокально-хорового мистецтва «Співуча вись», краєзнавчий
«Обрії рідного краю» , огляду-обміну концертами «Дивосвіт аматорського мистецтва
Маловисківщини», виставковий з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
«Українська майстерня».
Основні завдання роботи клубних закладів культури району - організація культурно дозвіллєвої діяльності, розвиток аматорських колективів, збереження та відродження
народних звичаїв, обрядів.
Кількість аматорських колективів у клубних закладах району становить 97 одиниць, в
них учасників – 812 осіб. З них: фольклорних – 4 , вокально-хорових – 32, музичних – 12,
хореографічних – 14, театральних – 23 та 12 інших колективів.
У клубних закладах району діють 8 народних аматорських колективів. Серед них у
Маловисківському РБК: хорова капела, хореографічний колектив «Арніка», театр, театр
малих форм «Нива», Смолінський духовий оркестр, театр Ленінського СБК, ВІА
«Перевесло» Смолінського СБК, фольклорний «Калиновий спів» Новогригорівського
СБК.
Протягом 2016 року підтвердили звання «народний» аматорський театр малих форм
«Нива» Маловисківського РБК та Смолінський духовий оркестр.
Протягом 9 місяців 2016 року клубними закладами району організовано та проведено 465
заходів, які відвідало близько 19 000 глядачів. Це святкові концертні програми до
державних, професійних та календарних свят.
Серед культурно-мистецьких заходів загально - державного рівня методичним
кабінетом РБК надано методичну та організаційну допомогу СБК та СК у проведенні :
урочистостей, присвячених Дню Соборності України, мітингу біля пам`ятного знаку
воїнам-інтернаціоналістам до річниці виведення радянських військ з Афганістану, до Дня
8 Березня, мітинги до Дня Перемоги, до Дня Конституції України, до Дня Прапора
України та XXV річниці Незалежності України та інші, у яких взяло участь більше 7 тис.
осіб.
Серед професійних - концерти та урочистості в СБК для учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС до 30- річчя Чорнобильської катастрофи, до Дня медичного
працівника; Дня працівника державної служби та інші у яких взяли участь біля 1 тисячі
громадян.
Серед календарних свят - Новорічні та Різдвяні свята, театралізовані заходи,
розважальні програми, виставки, конкурси: до Дня студента, до Дня Святого Валентина,
до Дня гумору, «Проводи зими», до Дня захисту дітей на базі Великовисківського,
Смолінського СБК. Традиційні свята Івана Купала, свято села з театралізованими
елементами народних обрядів та різномаїттям художньої творчості відбулося у
Миролюбівці, Злинці, Новогригорівці, Оникієвому, Лозуватці. У таких заходах взяли
участь більше 10 тис. громадян.
Значна увага приділялась проведенню районних фестивалів та конкурсів, творчим
звітам: з театрального мистецтва - «Театральна весна», які
пройшли у лютому - березні у с. Злинка, Новогригорівка, Велика Виска,
Миролюбівка та у Маловисківському СБК (600 глядачів).
Районний конкурс обдарованої та творчої молоді - «Зелен клен» (400
глядачів) пройшов у червні на базі Великовисківського СБК в День молоді.
Переможцями визнано: у номінації «обдаровані діти» до 15 років –
перше місце –Анна Тен та Катерина Приймакова зі Смолінського СБК, друге розділили
Сніжана Чернецька з РБК та Дарія Шевченко з Лозуватського
СБК. Третє місце у Валерії Овсяннік (Мар»янівський СБК) та Людмили
Гросул (Хмелівський СБК).У номінації «Обдарована молодь» (від 16 до 29 років)

перемогла Марина Шевченко (Новогригорівський СБК), друге місце у Дарії Костенко
(Смолінський СБК) , третє – Марія Гордієнко (Маловсиківський
РБК) та Оксана Буловенко (Оникіївський СБК). Найкращим визнано дует у
складі Дарії Костенко та Сергія Шевченка (Смоліне). Перше місце серед
інструменталістів у Новогригорівського духового оркестру, третє – у
смолінчанки Еріки Багой. Серед хореографічних колективів першими стали колектив
«Сюрприз» (Великовисківський СБК), другими – танцюристи із
Оникієвого («Нон-стоп») та маловисківська «Арніка», на третьому місці –
колектив «Ровесник» Злинського СБК.
Переможцям та призерам фестивалю вручено грамоти, а всім
учасникам –подяки відділу культури та туризму РДА.
Художні виступи доповнювали виставки декоратативно-ужиткового мистецтва та
флористики, яку підготували РБДЮТ, оникіївські та великовисківські майстрині,
представники Березівського, Злинського, Мануйлівського, Оникіївського СБК викладач
Великовисківської ШЕВ Василь Шевцов .
У травні народна аматорська хорова капела Маловисківського РБК взяла участь в XXV
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» у
м.Кіровограді.
У червні в рамках літньої оздоровчої кампанії Маловисківським РБК було організовано
і проведено ряд розважальних заходів для дітей сіл Велика Виска , Лозуватка, Хмельове та
Розсохуватка, які відвідало близько 200 дітей.
Під час літніх канікул працювали любительські об’єднання «Ракетка» та «Біла ладья».
Вже стали традиційними осінні театральні свята «Вересневі самоцвіти» як
на
Кіровоградщині, так і в нашому Маловисківському районі.
Свято проходило у
Великовисківському СБК .
У вересні методист з вокально-хорового жанру РБК, керівник студії «Інсігма» Ірина
Овсяннікова взяла участь в відбірковому конкурсі ХУ Всеукраїнського фестивалю
сучасної пісні та популярної музики «Червона рута 2017».
В Міжнародний день лісів колектив театру малих форм «Лісові дзвіночки»
Оникіївського СБК взяли участь у посадці молодого лісу та виступили з програмою
«Жива планета - голуба Земля».
У 2016 році кількість любительських об’єднань, клубів за інтересами становить 23, з
них молодіжних любительських об’єднань – 9. Число учасників складає 382 осіб. Серед
кращих любительських об'єднань: «Лялькове ательє», «Фантазія» Маловисківського РБК;
«Чомучка» Злинського СБК; «Дім. Сад. Город» Оникіївського СБК, «Дозвілля»
Розсохуватського СБК, «Зелена аптека» Лозуватського СБК.
62 майстра декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва об’єднані у
районний осередок обласного творчого об’єднання «Дивосвіт». Найбільш популярними
видами декоративно-ужиткового мистецтва в районі є: вишивка бісером, плетіння,
різьблення по дереву, м’яка іграшка, паперопластика, виготовлення української пластики.
Вироби декоративно-ужиткового мистецтва громадяни могли бачити на виставках,
зокрема з нагоди проведення урочистостей, присвячених Дню Державного Прапора
України та Дню Незалежності України, під час театрального свята «Вересневі самоцвіти»
у Великовисківському СБК.
Районним будинком культури організовано семінари - практикуми за жанрами для
працівників клубних установ району. Проведено семінар на тему: «Підсумки роботи
клубних закладів за 1 півріччя 2016 року».
На допомогу клубним працівникам району підготовлено та направлено 19 методичних
та сценарних матеріалів для проведення заходів до державних та пам’ятних дат, здійснено
7 виїздів методистів у села району для надання методичної і практичної допомоги щодо
організації роботи клубних закладів.

Робота клубних закладів висвітлювалась на шпальтах газети «Маловисківські вісті».
Налагоджено співпрацю з міською громадською організацією «Патріот», з громадською
районною ветеранською організацією, фермерськими господарствами СТОВ «Кирстя
О.Л.» - керівник Кирстя О.Л., ФГ «Паліївське» - керівник Ніколенко М.В., СТОВ «АгроВіта» - керівник Мамедова З.В., СТОВ «Победа» - керівник А.В.Вишневський,
з
сільськими головами Оникіївської (Воєвода І.Б.), Новогригорівської (Братерська Т.В.,
Лозуватської (Головач О.І.) сільських рад.
Протягом 2016 року користувачі районної бібліотеки та бібліотечні працівники брали
участь в соціологічних дослідженнях та анкетуваннях:
- «Вивчення ефективності використання краєзнавчої літератури, яка надійшла до
бібліотек області в 2013-2015 рр. по Маловисківському району» (Комунальний
заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» );
«Проблеми екології та роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду
молоді», (Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва) ;
- Всеукраїнське опитування «Михайло Грушевський – український історик
європейського значення» (до 150-річчя від дня народження);
- Обласне анкетування «Професійне читання, як складова системи підвищення
кваліфікації бібліотекаря, що обслуговує юнацтво» (Кіровоградська обласна
бібліотека для юнацтва).
Виконання планових показників по бібліотеках Маловисківського району станом
на 15.09.2016року склало:
- Всього користувачів - 10138
- В.т.ч дітей – 4240
- Відвідування – 60551
- В.т.ч дітей – 14180
- Книговидача- 132201
- В.т.ч дітей – 64246
На базі районної бібліотеки працює клуб творчо обдарованих людей міста і району
«Світлиця» ,продовжує свою діяльність «Вища народна школа», в районі діють проекти
«Школа етикету», «З Україною в серці».
Організовано та проведено ряд інформаційнопросвітницьких, патріотичних, краєзнавчих заходів Це історична панорама та засідання
круглого столу «В пам»ять Героїв Небесної сотні», інформаційну годину «У жорнах
репресій», з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
годину-спогад “Життя, опалене війною”, зустріч «Історія твориться сьогодні» була
присвячена людям, які своєю працею, своїми надбаннями творять майбутнє нашої країни.
В заході взяли участь голова районної ради Сосновська С. М., заступник голови районної
державної адміністрації Синчук Л.С.,головний лікар Маловисківської районної лікарні,
кандидат медичних наук, заслужений лікар України, депутат обласної ради К. Л. Чурпій,
вчитель-пенсіонер, громадський діяч, автор багатьох робіт з історії краю Сологуб Г.С.,
депутати районного парламенту дітей, працівники райдержадміністрації , будинку
культури, бібліотеки, годину-вшанування «Гортаючи сторінки із життя та творчості
Т.Г.Шевченка», відео лекторій-обговорення
«Запобігання домашньому насильству.
Протидія торгівлі людьми»,захід підготовлений в співпраці працівниками бібліотеки та
завідувачем сектору соціального захисту сім»ї районного управління управління
соціального захисту Русола А.О. і поєднував відео лекторій та обговорення . Учасниками
були начальник служби в справах дітей Маловисківської РДА Захватихата П.В. та
головний спеціаліст Драна А.В., учні, бібліотекар, соціальні педагоги ПТУ №16 на чолі з
заступником директора з навчально-виховної роботи Байбузан В.Б..
З метою підвищення фахового рівня бібліотечних працівників в Маловисківській
районній бібліотеці проведено навчальний практикум для бібліотекарів початківців,
семінар «Сільська бібліотека в сучасних умовах: стан, проблеми, перспективи», година

професійного спілкування «Сільська бібліотека ,реалії сьогодні» , семінар «Співпраця
бібліотеки з жителями села» , день професійного спілкування на тему «Патріотична
діяльність в сільських бібліотеках», здійснено 18 виїздів до бібліотек Маловисківського
району ,з них комплексних -14 ,виїзди до сільських бібліотек зафіксовані в зошиті
перевірок.
Музеєм історії Маловисківського району ведеться робота щодо популяризації
музейної справи, туризму та охорони культурної спадщини району.
До дня Перемоги в Другій світовій війні проведено фотовиставку «Україна в Другій
світовій війні». В липні 2016 року відбулася зустріч з кіровоградською делегацією на
чолі з головою ветеранської організації Кіровоградської області генералом Єфремовим
В.К. ,головою ветеранської організації м. Кропивницького, головою партії пенсіонерів
України Ковальчуком М.М..
На території району діють 4 туристичні маршрути ,до яких включені пам’ятки
історично – культурної спадщини, а саме : «Стежками рідного краю», «Дендрарій ім.
Єрмолаєва», «Партизанськими шляхами», «Каскади».
В 2016 році створено нові туристичні маршрути «Церквами Маловисківщини» та
«Славетний генерал з почуттям гідності і честі - О.В.Самсонов», які популяризуються в
засобах масової інформації .
В рамках підвищення рівня обізнаності населення про туристично – рекреаційні
можливості району виготовлено буклетну продукція : «Церкви Маловисківщини»,
«Каскади», «Славетний генерал з почуттям гідності – Самсонов О.В.», «Краєзнавчий
проект «Обрії рідного краю», «Апітуризм на селі», « Невідомі сторінки історії району в
роки Другої світової війни»,
« Зелений туризм. Методичні рекомендації».
Протягом року в районі організовано та проведено 28 заходів етнокультурного
спрямування , в яких взяло участь близько 3 тис. осіб. Свята «Івана Купала» відбулися в
с. Лозуватка, с. Оникієво, с. Новогригорівка, «Зелені свята в с. Мануйлівка, с. Кіровка,
«День села» в с. Злинка, с. Оникієве, с. Миролюбівка ,свято вулиці с. Хмельове, с.
Лозуватка, «Обжинки» в с. Мар»янівка , в червні на базі Великовисківського будинку
культури відбувся ІІІ-й фестиваль обдарованої та творчої молоді «Зелен клен».
З метою забезпечення прав жителів району на активний відпочинок рекреаційного
характеру на території Злинської, Мар’янівської, Хмелівської, Кіровської, Ленінської
(Копанки)
сільських рад та Смолінської селищної ради району біля водоймищ
облаштовані місця для відпочинку та рибальства.
На території Оникієвського лісництва , на автошляху Кіровоград – Умань», в
лісовому урочищі «Чобіток» розташована агрооселя для відпочинку подорожуючих, на
території Кіровської сільської ради створено «зелену» садибу «Миролюбівська»
,господар Ткаченко В.А..
Педагогічний та
учнівський колективи
Смолінської школи естетичного
виховання відвідали м. Умань, м. Вінницю, м. Кропивницький. На базі Великовисківської
школи естетичного виховання відбулася пішохідна екскурсія «По берегах Висі».
Учні Марянівської, Лозуватської, Хмелівської, Мануйлівської, Оникієвської,
Великовисківської, Плетеноташлицької, Новопавлівської, Копанської ЗОШ відвідали
міста Умань, Кропивницький, Корсунь – Шевченківський, с. Лебедин,
злинські
«Каскади», дендрарій ім..Єрмолаєва .
Відділ культури і туризму постійно бере участь у виїзних семінарах, заходах з
питань розвитку туризму, в 2016 році працівники музеїв району Голованова О.В. та
Коваленко О.А. пройшли програму навчання з курсу зеленого туризму на базі
Національного Університету біоресурсів і природокористування України в м. Кіровограді
і отримали відповідні сертифікати. Проведення семінару з туризму
за участю
представників сільських рад, спеціаліста з департаменту культури, туризму та культурної
спадщини, всіх зацікавлених осіб заплановано на листопад 2016 року.

З метою обліку, збереження та захисту від руйнування або заподіяння шкоди об’єктам
культурної спадщини на територіях 12 сільських рад району організовано та проведено
необхідні роботи
по ремонту пам’яток історії на суму 17 тис.314 грн. з місцевого
бюджету та спонсорських коштів:
Березівська,Злинська,Кіровська,Ленінська,Лозуватська,Мануйлівська,Новоргирорівська,Н
ововознесенська,Оникіівська,Плетеноташлицька, Хмелівська, Якимівська сільські ради.
Відповідно до плану роботи відділу культури і туризму райдержадміністрації станом
на 01 липня 2016 року в районі завершена інвентаризація пам’яток культурної
спадщини. В 2016 році дозаключено охоронні договори щодо пам’яток історії місцевого
значення з Мар’янівською, Нововознесенською, Розсохуватською сільськими радами,
також визначені відповідальні особи у сфері охорони культурної спадщини.
На території Злинської сільської ради ведеться робота щодо паспортизації пам»яток
археології (курганів) спільно з приватним науково-дослідницьким підприємством
«Археолог».
Відділом культури і туризму вивчено питання вартості паспортизації об»єктів
культурної спадщини з «Кіровоградським науковим технічно-лабораторним центром
спеціальних видів робіт у будівництві». Заходи щодо паспортизації об»єктів культурної
спадщини в районі не проводилися , так як потребують значних фінансових затрат.
Проблемним питанням залишається проведення ремонтів приміщень закладів культури
та поновлення матеріально-технічної бази. Потребує капітального ремонту приміщення
Маловисківського районного будинку культури, Хмелівського СБК, оформлення – музей
історії Маловисківського району.
Через недостатнє фінансування заходів протипожежного характеру більшість
протипожежних заходів не виконується, що може привести до непередбачуваних
наслідків. Програмою розвитку культури на 2016 -2017 роки передбачено 50 тис. грн.. на
забезпечення протипожежних заходів.
Брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, що
гальмує процес підтримки народної творчості, не дозволяє
повною мірою
укомплектувати оргтехнікою бібліотеки району( комп»ютерами забезпечено всього 6
бібліотек),клубні заклади , музей історії, придбати музичні інструменти для шкіл
естетичного виховання, сценічні костюми для творчих колективів, звуко підсилюючу
апаратуру та клубний автобус для районного будинку культури.
Через недостатнє фінансування неповною мірою виконуються повноваження
щодо охорони об»єктів культурної спадщини району . Основним обліковим документом
є паспорт об’єкта культурної спадщини, до якого додається фото фіксація об»єкту,
території , ландшафту. Проведення паспортизації на сучасному рівні також потребує
залучення коштів, так як має здійснюватися спеціалізованими центрами , згідно чинного
законодавства.
Проблемним питанням залишається невизначеність балансоутримувачів пам»яток
археології, питання розвитку зеленого туризму в районі, який також є перспективним
для поповнення бюджету сільських рад, розвитку підприємницької діяльності ,що
дозволятиме в деякій мірі вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити
його добробут.

