МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року

м. Мала Виска

№ 174

Про хід виконання Програми
економічного і соціального розвитку
Маловисківського району за І півріччя
2012 року в галузі «Культура»
На підставі пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», частини 5 статті 2, частини 1 статті 17 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» та заслухавши інформацію начальника відділу культури та
туризму районної державної адміністрації С.В.Білоног «Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району за І півріччя 2012 року в
галузі «Культура»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Інформацію начальника відділу культури та туризму районної державної
адміністрації С.В.Білоног «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району за І півріччя 2012 року в галузі «Культура» взяти до відома.
2. Начальнику відділу культури та туризму районної державної адміністрації
С.В.Білоног :
- посилити роботу в напрямку здійснення організаційних заходів щодо виконання
основних показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2012 рік, яких не було досягнуто у звітному періоді ;
- вивчити вітчизняний та зарубіжний досвід щодо створення на базі закладів культури
центрів місцевої активності громад.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

Інформація про виконання програми
економічного та соціального розвитку Маловисківського району
за І півріччя 2012 року в галузі культури
На виконання програми економічного та соціального розвитку Маловисківського
району за І півріччя 2012 року галузі культури збережено мережу закладів культури
системи Міністерства культури і туризму України, що відповідає мінімальним соціальним
нормативам забезпечення населення бібліотечними та клубними закладами, яка станом на 1
липня 2012 року нараховує 62 заклада, у тому числі: клубних закладів – 33, бібліотек – 25,
музеї - 1, шкіл естетичного виховання – 3, та 9 народних колективів.
При затвердженому кошторисі бюджетних асигнувань на 2012 рік по
Маловисківському районі складає в сумі 6 млн. 874тис. 600 грн., станом на 1 липня 2012
року профінансовано 35402 тис. грн, що складає 51,5 відсоток до річного плану та 77,7% до
плану на вказаний період, в тому числі по відділу культури і туризму райдержадміністрації
станом на 1 липня
2012 року при затвердженому кошторисі складає 4290,3 тис.грн.
профінансовано 2342,1 тис.грн, що становить 54,6 % до річного звіту та 76,3% до плану на
вказаний період – 3071,1 тис.грн.
План платних послуг по відділу культури і туризму райдержадміністрації на 2012 рік складає
187,8 тис.грн., на 1 липня 2012року складає 99.1тис.грн. Надходження коштів за звітний
період складає 78,7 тис.грн. Відсоток виконання платних послуг за 6 місяців складає до
річного плану 41,9 % та до плану на вказаний період – 79,4%. Недовиконання платних
послуг складає 36,8 тис.грн, в зв’язку з змінами у вимогах до платних послуг по районній
бібліотеці 1,6 тис.грн., по РБК -35,2 тис.грн., в зв’язку з тим, що не відвідуються дискотеки
та не проводяться платні концерти.
У відділі культури і туризму райдержадміністрації підключено мережу Інтернет та
проводиться робота по створенню офіційного ВЕБ-сайту відділу . Підготовлено 4 буклети по
туристичних місцях Маловисківського району:
„ Маловисківщина туристична” екскурсійний маршрут „ Стежками рідного краю”, „
Дендрарій ім.В.Г.Єрмолаєва”, „ Каскади „ –геологічна пам”ятка природи місцевого
значення.. Здійснено 10 туристичних поїздок до Чигирина, Кіровограда, Умані, Одеси,
Миколаїва.
На виконання Програми з метою зміцнення матеріально -технічної бази закладів
культури протягом 6 місяців 2012 року проведено поточні ремонти в 11 закладах району на
суму – 77 тис.612 грн., а саме:
- Маловисківська дитяча школа мистецтв – 2 тис.12гривень
( фінансування по спецрахунку);
- Великовисківська школа естетичного виховання – 500 грн. (фінансування по
спецрахунку);
- Злинський СБК – 58 тис.грн., фінансування з бюджету сільської ради;
- Копанський СК – 2 тис.грн. фінансування з бюджету сільської ради;
- Лозуватський СБК – 5 тис.грн., фінансування з бюджету сільської ради;
- Березівський СБК – 2 тис.грн. фінансування з бюджету сільської ради;
- Оникіївський СБК – 500 грн. фінансування з бюджету сільської ради;
- Плетеноташлицький СБК – 2тис.грн. фінансування з бюджету сільської ради;
- Ленінський СБК – 3.1тис.грн. фінансування з бюджету сільської ради;
- Нововознесенський СК – 2 тис.грн. фінансування з бюджету сільської ради;
- Нововознесенська сільська бібліотека – 500грн. фінансування з бюджету
сільської ради.

Встановлено енергозберігаючі склопакети у 3-х закладах культури на загальну суму
26,834 тис.грн., а саме:
в Маловисківській районній бібліотеці ( відділ дитячого
обслуговування ) встановлено 3 енергозберігаючі склопакети на суму 6 тисяч 300 гривень
фінансування з спецфонду. В Маловисківській дитячій школі мистецтв встановлено 5
енергозберігаючих склопакетів
на суму 10 тисяч 500 грн. - фінансування з місцевого
бюджету та 6 тисяч 144 грн. - фінансування з спецфонду.
Копанський СК – встановлено 3 енергозберігаючі склопакети на суму 3тис.890грн.
фінансування з сільської ради.
Станом на 1 липня 2012року придбано сценічних костюмів для оркестру народних
інструментів Маловисківської ДШМ – 5.262 ( спецрахунок ).
Для Маловисківської ДШМ закуплено музичної і методичної літератури на суму
691гривня ( по спец рахунку).
На 1 липня 2012 р. книжковий фонд бібліотек Маловисківського району становить –
316897, по сільських бібліотеках – 260965.
Бібліотечними закладами району придбано 634 книги ( по району ), надходження до
районної бібліотеки – 352 книги , на суму 7 тис.37 грн., з них по спецрахунку – 94 книги на 2
тис. 350грн. надходження до сільських бібліотек – 282 книги на суму 2 тис.864грн.
Здійснено передплату періодичних видань на ІІ півріччя 2012року:
Всього використано коштів - 2424 грн., в тому числі по сільських бібліотеках - 775 грн.
Передплачено 21 видання, з них 15 газет , 6 журналів, в тому числі,
по сільських бібліотеках - 10, з них 8 газет , 2 журнали.
На базі Новогригорівської сільської бібліотеки організовано та проведено
творчу
лабораторію на тему«Сільська бібліотека в полі зору читача»
Всього здійснено 10 виїздів в сільські бібліотеки з метою надання методичної та
практичної допомоги.
Бібліотеки району
прийняли
участь у Всеукраїнському соціологічному
дослідженні«Патріотизм у розумінні сучасної молоді», та в соціологічному дослідженні „
Щоб послала доля на віки здоров’я», організатор обласна юнацька бібліотека ім.
О.М.Бойченка, в якій взяли участь сільські бібліотеки.
Бібліотеки району приймають участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах, які
організовують :
1. Обласна універсальна наукова бібліотека ім.. Д.І.Чижевського «Кращий за професію»
2.Обласна бібліотека для юнацтва ім.. О.М.Бойченка «В об’єктиві я і книга»
За І півріччя в газеті “Маловисківські вісті ” опубліковано 23 статті про роботу
бібліотек Маловисківського району.
З метою впровадження ресурсозберігаючих технологій, зменшення обсягів
використання електричної енергії в Маловисківській дитячій школі мистецтв закуплено
енергозберігаючі лампи на суму 1тисяча гривень ( фін. по спецрахунку). Виконано
електровимірювальні роботи ( замір опору і ізоляції електромережі, заземлення, замір опору
розтікання струму, замір струму спрацювання захисту) на суму 1326 тис.грн. Замінено
електролічильник – 200грн. ( фін. по спецрахунку) В закладах культури реалізовується
практика встановлення електричних систем опалення. В 14-ти закладах культури
встановлено УФО та конвектори. В 2012 році в Злинському СБК встановлено конвектора.
Електричними обігрівачами обігріваються 14 закладів, 11 закладів культури зовсім не
опалюються, в зв’язку з технічним станом опалення. 4 заклади знаходяться в приміщенні
сільських рад. 9 закладів мають пічне опалення.
Проводиться підготовка закладів культури до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років
поки що, Маловисківською районною бібліотекою заготовлено 6 складометрів дров на суму
1,5 тис.грн. та мають запас вугілля в кількості 2 тонни 350 кілограм.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 березня
2011року № 263-р « Про стан виконання заходів та завдань щодо забезпечення реалізації
обласної програми « Центральний регіон – 2015 « із загальної мережі закладів культури

потребує капітального ремонту 14 закладів,
у аварійному стані перебуває
Плетеноташлицький сільський Будинок культури ( глядацька зала ) . Керівниками
селищного, міського та сільських рад проводяться заходи по покращенню матеріально технічного стану закладів культури шляхом залучення на зазначену потребу коштів з інших
джерел, не заборонених чинним законодавством. Протягом 6 місяців зроблено ремонти в :
- Олександрівському СБК – план 5 тис.грн - виконано 2400 грн.
- Новогригорівському СБК – план 50 тис.грн. – виконано –36 тис.грн.
- Лозуватський СБК – план 6 тис.грн. виконано - 5 тис.грн.
- Лозуватська сільська бібліотека – план 2 тис.грн., виконано 2 тис.грн.
За період І півріччя 2012 року початковими спеціалізованими мистецькими навчальними
закладами району організовано та проведено 58 масових культурно-мистецьких заходів
Одним з невід’ємних напрямків роботи шкіл эстетичного виховання
є участь у
Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах і фестивалях.
Учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів району прийняли участь:
- Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості.
- Обласному конкурсі „Паросток” нагороджені дипломами управління кульутри і туризму
ОДА за ІІ і ІІІ місця.
- Обласному конкурсі „Веселкові фарби”
- Обласному конкурсі „Багатодітна родина”
- Районному конкурсі „ Щедрі долоні „.
- Всеукраїнському конкурсі образотворчого мистецтва „ Охорона праці –
очима дітей „
- Районному конкурсі „ Дзвіночок „.
- Обласному конкурсі з образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва „ Євро -2012” – ( Великовисківська ШЕВ – Олександр Телігін
перше місце).
- Всеукраїнському конкурсі-фестивалі „ Viva Festa Arcadia „ м. Одеса,
Маловисківська ДШМ – в номінації „ Фортепіано” перше місце А.Вовк
друге місце -Є.Бабенко, Смолінська ШЕВ – в номінації „ Естрадний
спів „ І.Ніколаєв( дипломант), в номінації „ Фортепіано” – друге місце у
Є.Грицені.
- Всеукраїнському конкурсі „ Червона Рута ” Олена Колосюк ( смт.
Смоліно)
Протягом І півріччя 2012 року районним Будинком культури проведено 25 заходів
культурно-мистецького напрямку, серед них : урочистості та святкові концерти до дня
Соборності України, 8 березня, « Проводи зими «, До дня Святого Валентина , « День
Гумору «, « Івана Купала « « Молода людина року «, « День Конституції «, 9- Травня та інші.
Взято участь у Всеукраїнському конкурсі театрального мистецтва « Театральна весна
Кіровоградщини «, в обласному УІІІ святі духовного співу „ Молюсь за тебе, Україно „. 30
червня Новогригорівський народний фольклорний колектив
„ Калиновий спів „ ( керівник І.Бодя) взяв участь в регіональному святі фольклору „
Приятранське літо” який відбувся на базі Голованівського районного Будинку культури та
підтвердив звання народного. В рамках проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з
вокально-хорового жанру „ Калиновий спів „ Маловисківський район не взяв участь, в
зв’язку з тим, що не було колективів для представлення.
В зв’язку з тим, що районним будинком культури недостатньо проводилась робота по
наданню методичної допомоги закладам культури, неналежно організована господарська
діяльність, неодноразово проведені перевірки роботи районного будинку культури
працівниками обласного центру народної творчості. При перевірці документів виявлено
недоліки в роботі директора районного Будинку культури Крилова Олександра Григоровича.
Згідно річної оцінки роботи Маловисківського РБК за 2011 рік та попередні роки,
Кіровоградським ОЦНТ підкреслено наступні проблеми: у штатному розписі РБК відсутні

посади методистів з театрального, музичного та хореографічного жанрів, що свідчить про
те, що керівником установи нераціонально сформовано штатний розпис. В штатному розписі
Маловисківського РБК 17 посад, з них всього 7 творчих, це в той час, коли з 1.10. 2008 року
була введена посада інженера, що є порушенням
наказу Міністерства культури і
туризму України від 20.09.2011 року № 765/ 0/16-17 в п.2.41 , в якому зазначено, що одна
штатна одиниця інженера з охорони праці (з пожежної безпеки) вводиться з розрахунку :
одна штатна одиниця при працюючих від 30 до 50 чоловік, що являє собою недоцільне
використання бюджетних коштів. Керівники народних аматорських колективів знаходяться
у штатному розкладі відділу культури і туризму райдержадміністрації.
За статистичними даними (форма 7-НК, статистичні дані додаються ДОДАТОК № 1),
наданими директором РБК О.Криловим та затвердженими начальником відділу культури і
туризму РДА А.Лойтрою про роботу РБК у 2011 році , РБК відноситься до першої групи
оплати праці керівників і спеціалістів закладів культури клубного типу, завдяки цій групі
по оплаті праці директор РБК О.Крилов отримує заробітну плату по 15 розряду. Директор
РБК Крилов О.Г. має зоотехнічну освіту. ( ДОДАТОК №2 Наказ №1 від 8 січня 2009 року
відділу культури і туризму Маловисківської РДА- ). Відповідно до наказу Міністерства
культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов
оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» кількість клубних
формувань постійно діючих протягом року має бути 25 і вище (ДОДАТОК №3 – Довідка
про показники клубних установ) . 28 березня 2012 року перевіркою обласного Центру
народної творчості було виявлено, що в РБК з 20 клубних формувань реально діють
всього 3, з 10 аматорських об»єднань по відділу культури не працювала народна аматорська
хорова капела, що є приписками і що повинно знижувати групу по оплаті праці керівника
установи до другої, бо являє собою недоцільне використання бюджетних коштів. За
статистичними даними керівник РБК звітує наявністю духового оркестру (кер.
П.Шамкий), що є абсурдним , так як інструменти списані в грудні місяці 2011року і до
сьогоднішнього часу в касу бухгалтерії не надходило. Згідно проведеної мною перевірки
дозвілевих об»єктів, яких за умовами першої групи оплати праці має бути від 13 і вище
(ДОДАТОК №4 «Інформація про кількість дозвілевих об»єктів по Маловисківському РБК
за 2009-2012 роки»), виявлено , що згідно статистичним даним їх налічується лише 8 ,
вимогам для організації дозвілевих заходів та занять відповідає лише 1: глядацька зала.
Потребують капітального ремонту дискотечний зал та зал для занять з хореографії,
кабінет для занять театру являється адміністративним кабінетом, в якому робочі місця
творчих працівників, кабінети для занять театру малих форм та танцювального
колективу є тісними гримерками , не придатними для проведення занять, музична студія –
не являє собою дозвілевий об»єкт, тому що для занять використовується підсобне
приміщення у підвалі, а любительське об»єднання «Зорі над Виссю» не має свого кабінету
взагалі і займається в залі для занять з хореографії. Інші приміщення здані керівником
установи в оренду, що говорить про те, що директор РБК не забезпечує необхідних умов
для роботи клубних формувань.
Згідно статуту Маловисківського РБК , зареєстрованого в Маловисківській районній
раді розпорядженням № 32 –р від 26.05.2011 р. вказано, що основними завданнями і
напрямками діяльності РБК є творча і організаційно - методична робота.( ДОДАТОК № 6
«Статут Маловисківського районного Будинку культури»), В плані роботи
Маловисківського РБК на 2012 рік, затвердженим начальником відділу культури і туризму
РДА А.Лойтрою, в п.3 «Організувати та провести заходи, спрямовані на розвиток культури
мистецтва району» заплановано 26 заходів, по зауваженню обласним центром народної
творчості „ пункти плану роботи РБК являють собою перелік культурно-мистецьких заходів
обласного рівня, без термінів та відповідальних за виконання „ в основному
загальнодержавного значення ( ДОДАТОК №19 План роботи РБК на 2012 рік)( на
1.07.2011 відбулося 14 заходів ,2 з них не відбулося, районний фестиваль вокально –
хорового мистецтва «Калиновий спів» визнаний ОЦНТ анти фаховим , святковий концерт

до Дня захисту дітей готував колектив БДЮТ), недостатньо заплановано заходів ,
направлених на популяризацію народного мистецтва та організацію дозвілля для молоді на
протязі року , відсутні плани роботи РБК в літній період. Не заплановано заходи, які б
забезпечували показник надання платних послуг.(ДОДАТОК № 5 «ПЕРЕЛІК платних
послуг, які можуть надаватися закладами культури» , заснованими на державній та
комунальній формі власності) .
З 1 грудня 2011 року за недбалості директора РБК припинила свою діяльність
молодіжна дискотека, внаслідок чого скорочується штатна одиниця касира РБК ,
керівник дискотеки та контролер звільнилися , зі слів директора, за власним бажанням.
Натомість, робота по організації вечорів відпочинку , розважальних програм та
конкурсів для молоді на протязі 2012 року не ведеться. Цільова молодіжна аудиторія
залишається не охваченою увагою культпрацівників.
Повний аналіз організаційно - методичної роботи діяльності районного Будинку культури
надає ОЦНТ, представники якого здійснили відрядження до Маловисківського району 28
березня 2012 року з метою вивчення діяльності РБК.( ДОДАТОК № 8 Довідка ОЦНТ
«Про діяльність Маловисківського РБК»)
27 березня 2012 року Маловисківським РБК був проведений районний фестиваль –
конкурс вокально - хорового мистецтва «Калиновий спів», негативну оцінку цьому заходу
та стану організаційної і методичної роботи РБК надає завідувач сектору фольклору та
декоративно – ужиткового мистецтва ОЦНТ Л.Ніколаєнко.
(ДОДАТОК № 9 Довідка ОЦНТ про виїзд до Маловисківського району районний на
фестиваль –конкурс вокально - хорового мистецтва «Калиновий спів»). Директор РБК
О.Крилов пояснення щодо цих довідок надавати відмовився про, що складений акт
(ДОДАТОК № 7 Акт ).Догана директору РБК Крилову О.Г щодо цих довідок не була
винесена в зв»язку з його тимчасовою непрацездатністю з 19 березня 2012 року по 28
березня 2012 року, з 28 березня по 13 квітня 2012 року, з 24 квітня по 4 травня 2012 року, з 7
травня по 18 травня 2012 року.
21.06.2012 року в сесійній залі РДА працівниками РБК були організовані урочистості та
невеличкий концерт до Дня державного службовця, що виявило низький рівень виступу
деяких учасників, і говорить про відсутність фахової та методичної роботи з гуртківцями
над вокально - хоровими навичками, організаційно не підготовлений захід, відсутня
режисура ,директор РБК стверджує, що привітання пройшли на належному рівні.
(ДОДАТОК №10
довідка ВК про організацію урочистостей та привітань до Дня
держслужбовцям та пояснювальна записка директора РБК - Крилова О.Г.).
Низький та не систематичний рівень роботи РБК показали урочистості та святковий
концерт до 16-ї річниці Конституції України. (ДОДАТОК №11
довідка ВК про
організацію урочистостей та привітань до Дня Конституції України та пояснююча
записка директора РБК - Крилова О.Г.).
Аналізуючи фінансово - господарську діяльність, з зібраних мною фактів повідомляю
про здійснені директором Маловисківського РБК порушення в цій області : В 2011 році
було здійснено перевірку представниками КРВ у Маловисківському районі , згідно акту
ревізії № 10 – 10/41 від 31.08.2011 (ДОДАТОК № 12 Акт КРВ та акт про відшкодування
збитків згідно акту ревізії № 10 – 10/41 від 31.08.2011 ) року виявлені збитки по бензину
на суму 5662,86 (п»ять тисяч шістсот шістдесят дві гривні 86 копійок) гривень, за які
директор РБК О.Крилов несе щомісячне відшкодування. З березня місяця 2012 року кошти
на погашення боргу в касу централізованої бухгалтерії не поступали.
За період 2010 -2011 років по загальному та спеціальному фондах списано 33002,8
літрів бензину при середній вартості бензину А-92 та А-95 10,50 грн. витрачено коштів на
суму 34679,40 грн., директором РБК були здійснені виїзди до Кіровограда та 17 сіл
району (ДОДАТОК № 18 Інформація централізованої бухгалтерії відділу культури і
туризму РДА)

За І квартал 2012 року – було здійснено виїзди до м. Кіровограда – 7, Копанки -3, Лозуватка 3, Первомайськ -3, Злинка -2, Паліївка-2, Хмельове, Краснопілка, Розсохуватка,
Нововознесенськ, Велика Виска, Кіровка, Плетений Ташлик, Новопавлівка, Оникієво,
Смоліно – по 1 виїзду. Роз’їздів по місту Мала Виска-19, списано бензину – 293,5 літрів (
ДОДАТОК № 21 Інформація централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму РДА).
За період 2010-2011 років було здійснено 71 виїзд до Кіровограду, 33 – до Лозуватки
,18 виїздів до Краснопілки, 15 – до Розсохуватки, 13 – до Першотравневого, 17 – до
Паліївки, 15 – до Великої Виски, , 14 – до Хмельового, 6 – до Новогригорівки, 9 – до
Новопавлівки, 11 – до Копанок, 9- до Якимівни, 14 – до Злинки, 9 – до Кіровки, 5 – до
Мар»янівки, 21 – в Смоліне, 13 – Плетений Ташлик, 13 – до Великої Виски, 3 – до
Олександрівки, 14 - до Оникієво.
Всі ці виїзди не зафіксовано в журналі надання методичної допомоги та перевірок
клубних закладів району (ДОДАТОК № 22 Акт).
11.06.2012 року проведено інвентаризацію залишків вугілля, що станом на 15.04.2012
року мало б становити 3 тонни 150 кг. Згідно перевірки було зафіксовано одну тонну 912
кг. пилу, який не відповідає якості закупленого вугілля марки АМ по накладній № 23 від
05.02.2012 року. Вагова недостача складає одну тонну 238 кг.
(ДОДАТОК №13 Накладна та акт перевірки)
Директором РБК О.Криловим станом на 7 липня 2012 року не надано договорів в повному
обсязі
по використанню електроенергії субспоживачами, що сприяє заборгованості
субспоживачів перед РБК
в сумі 18027,95 грн., що говорить про недбалість та
безвідповідальність керівника. (ДОДАТОК № 14 Службова записка централізованої
бухгалтерії ВКіТ та наказ по відділу культури).
В грудні місяці 2011 року було списано товарно матеріальних цінностей, на загальну
суму 25 994.00, в т.ч. духовий оркестр на сумму 2 462.00. Згідно положення про списання
товарно – матеріальних цінностей з технічних засобів мали б бути вилучені кольорові
метали та духові інструменти здані в металобрухт. На 5.07.2012 року коштів в касу за
металобрухт від директора О.Крилова не поступило.(ДОДАТОК № 15 Акти на списання
ТМЦ.)
За період 2010- 2012 року по КВЕКВ-1131 по спеціальному фонду було здійснено касових
видатків на загальну суму 56 521,61 гривню (ДОДАТОК № 16 - на придбання бензину ,
господарчі товари на суму - 5137, 29 гривні, канцелярські товари 8751,86, придбані
електроплитка, бензопила та газонокосилка
на суму 2645.00для незрозумілого
використання , в той час коли приміщення РБК та апаратура потребує ремонту. Придбань
обладнання за останні роки не здійснювалося. Косметичний ремонт другого поверху (
фойє) розпочато в лютому місяці 2012 року , по сьогоднішній день триває безлад на поверсі.
З цього слід зазначити, що в рамках виконання обласної програми «Центральний регіон –
2015» покращення матеріально-технічної бази установи не здійснювалося.
27 листопада 2011року в приміщенні РБК був проведений міжобласний конкурс
спортивно-бального танцю. Крилов О.Г. особисто взяв кошти за оренду приміщення і не
здавав в касу централізованої бухгалтерії ні коштів, ні договору, поки цього факту не було
виявлено. Кошти поступили 5 грудня 2011року в сумі 400гривень. Договір на оренду
знаходився у нього на руках.
( ДОДАТОК № 20 касовий ордер, договір оренди )
5 липня 2012року був виданий наказ по відділу культури і туризму райдержадміністрації
„ Про проведення позапланової інвентаризації ”, в зв’язку з кадровими змінами по відділу
культури. Відповідно до інструкції Міністерства фінансів України № 90 від 30.10.1998року в
п.1.26 зазначено :
„ У між інвентаризаційний період в установах з великою номенклатурою цінностей
можуть проводитися вибіркові інвентаризації матеріальних цінностей у місцях їх
зберігання й переробки. Контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій і

вибіркові інвентаризації, які проводять у між інвентаризаційний період, виконуються
інвентаризаційними комісіями за розпорядженням керівника установи „.
Була створена тимчасова комісія у складі:
- голова комісії – начальник відділу культури і туризму РДА – С. Білоног;
- члени комісії : - головного спеціаліста відділу обслуговування фінансового управління
Мартиненко Людмила Володимирівна
- депутат районної ради – Підгорний О.М.
- інженер з охорони праці РБК – Гіляровський В.В.
- працівник по ремонту апаратури РБК – Сорока І.І.
- бухгалтер централізованої бухгалтерії – Л.Шевченко.
В присутності членів комісії директор РБК відмовився у проведенні позапланової
інвентаризації, зсилаючись на те, що наказ по відділу культури неправомірний
( ДОДАТОК № 23, акт ). Після чого директор РБК Крилов О.Г. зібрав свої речі і до кінця
робочого дня на робочому місці був відсутній. Про,що зафіксовано в акті від 05.07.2012р.(
ДОДАТОК № 24, акт )
За 1 півріччя 2012 року директору РБК О.Крилову відділом культури і туризму
Маловисківської РДА винесено наступні догани :
1. За порушення Закону України «Про професійну технічну освіту «Ст. 29 на виконання
Постанови прокурором району – наказ №13 від 22 березня 2012 року (ДОДАТОК
№ 17)
2. Керуючись ст.147 КЗпП України, підготовлено догану ( Додаток № 26, копія наказу
по відділу культури) директору районного Будинку культури Крилову Олександру
Григоровичу, за відсутню систему керівництвом колективом, що являється причиною
хаотичній організації
та низького рівня заходів ( день державного службовця,
урочистостей та святкового концерту до дня Конституції України) за не виконання
наказу начальника відділу культури № 32 від 05.07.2012року „ Про проведення
позапланової інвентаризації. З доганою директор РБК Крилов О.Г. не ознайомився так
як на робочому місці 05.07.2012р.( ДОДАТОК № 24, акт) був відсутній з 13-00 год.
06.07.2012року директора РБК також не було на робочому місці ( Додаток № 25, акт).
Зважаючи на вищевикладене, вважаю, що бездіяльність директора РБК Крилова О.Г.,
відсутність фахової компетентності, організаторських та господарських здібностей,
моральних якостей керівника, невміння згуртувати людей в цілісну творчу команду,
призвели до низького рівня показників роботи базових аматорських колективів, занепаду
діяльності районного Будинку культури, як організаційно-методичного центру. Такий стан
справ у РБК негативно впливає на імідж Маловисківського району.
Пропозиції по виконанню програми економічно та соціального розвитку
Маловисківського району в галузі культури:
-

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району;
Передплата періодичних видань на 2013 рік.
Сприяння розвитку туристичної галузі району;
Збереження існуючої мережі закладів культури району .

Начальник відділу культури
і туризму райдержадміністрації

С.Білоног

