МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 25 грудня 2013 року

№ 291

м. Мала Виска

Про районну Програм розвитку
культури на 2014 - 2015 роки
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект районної Програм розвитку культури на 2014 - 2015 роки,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму розвитку культури на 2014 - 2015 роки (далі –
Програма), (додається).
2. Районній державній адміністрації :
- забезпечити виконання показників Програми та програмних заходів відповідно до
встановлених термінів;
- при формуванні показників районного бюджету на 2014-2015 роки передбачати
видатки на виконання заходів Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради
з питань охорони здоров'я, соціального захисту, соціального забезпечення населення, освіти,
культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї і постійну комісію з питань
бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С.Сосновська

Затверджено
Рішення Маловисківської
районної ради
25 грудня 2013 № 291

РАЙОННА ПРОГРАМА
Р О З В ИТ К У К У Л Ь Т У Р И
на 2014 – 2015 роки

І. Загальні положення
Нормативно - правова база Програми – це закони України:
- “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- “Про музеї та музейну справу”;
- “Про бібліотеки та бібліотечну справу”;
- “Про позашкільну освіту”;
- “Про охорону культурної спадщини”;
- “Про культуру”.
Мережа закладів культури району системи Міністерства культури України налічує 33
одиниці: 1 районний будинок культури, 1 селищний клубний заклад, 31сільський клубний
заклад, 1 районна бібліотека, 2 селищні бібліотеки, 22 сільські бібліотеки, 1 музей, 3
початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та 9 народних колективів.
Бюджетний контингент учнів Маловисківської дитячої школи мистецтв складає 265
осіб, з них: 70 навчаються безкоштовно (згідно Закону України “Про позашкільну освіту”),
14 – з оплатою 50%. Учні школи - учасники та переможці обласних конкурсів. Щороку учні
школи вступають до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для продовження
мистецького навчання ( у 2013 році - 6 учнів) .
Контингент учнів Великовисківської школи естетичного виховання складає 115
учнів, з них: навчаються безкоштовно 24 учні, з 50% оплатою - 6.
Контингент учнів Смолінської школи естетичного виховання складає 130 учнів, з них:
7 учнів навчаються безкоштовно, у 9 – оплата складає 50%. Учні шкіл – учасники та
переможці обласних спеціалізованих конкурсів. Початковими мистецькими навчальними
закладами району протягом року організовано та проведено 60 масових культурномистецьких заходів.
Осередком духовного спілкування продовжують залишатися масові бібліотеки району
(25 закладів). На 1 грудня 2013 року книжковий фонд бібліотек Маловисківського району
складає 332516 одиниць, сільських бібліотек – 277885 одиниць. Щороку близько 30 тисяч
читачів відвідують бібліотеки, книговидача складає 300 тисяч примірників. В середньому,
щодня кожну бібліотеку відвідують до 370 користувачів.
Являючись методичним центром бібліотек району, Маловисківською районною
бібліотекою постійно здійснюються виїзди до сільських бібліотек району ( протягом 2013
року 23 виїзди, з них: комплексних - 3).
Головну роль у задоволенні культурних потреб населення району відіграють клубні
заклади. В районі діють : 9 аматорських народних колективів, які об’єднують понад 200
аматорів; 137 аматорських колективів, клубів та любительських об»єднань на громадських
засадах; 20 клубних формувань для молоді.
З цієї кількості у Маловисківському районному будинку культури станом на 1 грудня
поточного року діє 4 аматорських народних колективів , які об»єднують 131 учасника; 8
колективів народної творчості на громадських засадах, які відвідують 65 учасників; 14
клубів за інтересами, які об»єднують біля 150 чоловік.
Станом на 1 грудня 2013 року районним будинком культури проведено 68 заходів
культурно- мистецького спрямування, іншими клубними закладами району - 2741 масових
заходів.
Краєзнавчу та пошукову роботу проводить музей історії Маловисківського району,
який досліджує історію краю, зберігаючи для нащадків пам’ятки історії та культури.
Протягом 2013 року музеєм було організовано 10 виставок, які відвідало 900 чоловік.
Музей історії Маловисківського району був учасником ІІ Центрально- Українського
музейно-туристичного фестивалю, на якому представляв регіональну виставку декоративноужиткового мистецтва, яка включала друковані матеріали про туристичні маршрути,
відеоролик та видання краєзнавчого спрямування - книгу О.Голованової «Злинка: від
витоків до сьогодення» ( І місце в номінації). Здійснено туристичні поїздки до
м Кіровограда, м. Чигирин, м. Канів, м. Долинки, смт.Петрове.

Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури засвідчують, що
на сьогодні їх стан залишається складним. Практично усі заклади потребують забезпечення
новим обладнанням, звуковою та підсилюючою апаратурою, музичними інструментами та
сценічними костюмами, комп’ютерною технікою, програмами доступу до мережі Інтернет.
Визнається складним становище музею історії Маловисківського району. Сучасні
умови вимагають упровадження новітніх технологічних процесів в облікову роботу з
фондами, потребує модернізації і оформлення музею.
Становлення бібліотек у сучасному суспільстві, як регіональних інформаційних
центрів, неможливе без вирішення проблем поповнення фондів новими надходженнями,
організації передплати періодичних видань, згідно з нормативами, впровадження сучасних
інформаційних технологій, вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази.
Роль дитячих шкіл естетичного виховання, як першого етапу мистецької освіти,
вимагає суттєвого поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення для
виконання в повному обсязі типових навчальних планів, що визначають державний стандарт
початкової спеціальної мистецької освіти та здійснення державної атестації навчальних
закладів.
Потребує нагального розв’язання проблема розвитку аматорського мистецтва:
театрального, музичного, образотворчого. В першу чергу – це вирішення кадрових питань,
особливо, в сільській місцевості, що засвідчує про низький
виконавський рівень
аматорських колективів.
Недостатнє бюджетне фінансування, недосконала система підвищення кваліфікації
працівників культури і мистецтва, зокрема сільської місцевості, вимагає гострої потреби у
зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямів розвитку культури, які б
забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.
Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку
владних структур всіх рівнів, виділення коштів на проведення іміджевих для регіону
культурно-мистецьких заходів, поліпшення матеріально-технічної бази та інше.
ІІ. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є :
забезпечення реалізації права на задоволення соціально - культурних потреб
населення району;
гарантування доступності накопиченої інформації, культурних послуг;
розвиток української національної культури;
сприяння професійному розвитку працівників культури, їх соціальний захист;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району;
покращення комплектування фондів бібліотек;
розвиток внутрішнього туризму та музейної справи;
охорона культурної спадщини.
ІІІ. Ресурсне забезпечення
Фінансування виконання заходів Програми здійснюється в межах загальних
асигнувань районного бюджету на галузь «Культура», а також за рахунок залучення коштів
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми у 2014- 2015 роках складає: 4590,2
тис. грн., в т.ч. по роках:
2014 рік - 1212,5 тис.грн.;
2015 рік - 542,5 тис.грн.

рада.

ІУ. Механізм реалізації, управління та контроль за виконанням Програми
Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює Маловисківська районна

Відділ культури і туризму Маловисківської райдержадміністрації забезпечує
виконання заходів, передбачених Програмою, координацію діяльності з органами місцевого
самоврядування, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань
виконання Програми.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації здійснює аналіз ходу реалізації
Програми і щорічно до 10 січня інформує Маловисківську районну раду про хід виконання
районної Програми розвитку культури на 2014–2015 роки за підсумками року.
У. Оцінка ефективності Програми
Головний соціальний ефект Програми полягатиме у наближенні до європейських
стандартів ставлення до власних культурних надбань, забезпеченні їх розвитку та
популяризації.
Виконання Програми сприятиме здійсненню позитивних зрушень у покращенні
матеріально - технічної бази закладів культури, покращенню кадрового та методичного
забезпечення.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 2
до районної Програми розвитку культури
на 2014-2015 роки
ПАСПОРТ
районної Програми розвитку культури на 2014- 2015 роки
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення Програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми

2014-2015 роки

8.1.

Етапи виконання Програми

Протягом 2014-2015 років

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього,
У тому числі :

Рішенням районної ради
від 25 грудня 2013 року №291
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Від 4 грудня 2013 року № 434-р «Про
розробку районної Програми розвитку
культури на 2014-2015 роки
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації
Заклади культури району

Районний

1820,0 тис.грн.

Кошти державного бюджету
Кошти обласного бюджету

-

Кошти районного бюджету

1820,тис.грн.

Кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
Кошти не бюджетних джерел
11.

Основні джерела фінансування
Програми

Районний бюджет

Додаток 1
до районної Програми
розвитку культури
на 2014-2015 роки
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
№ Назва
з/п напряму
реалізації

Перелік заходів
Програми

Термін
Виконавці Джерела
Орієнтовні обсяги Очікуваний
виконання
фінансування фінансування
результат
заходу
(вартість), тис.
роки
грн., в т.ч.
Загальна 2014 2015
сума

Розвиток
кадрового
потенціалу
у сфері
культури

Підтримка
соціально
важливих
ініціатив

Здійснення
2014-2015 Відділ
Районний
організаційних
культури і бюджет
заходів щодо
туризму
залучення
РДА,
обдарованої молоді
школи
до навчання у
естетичного
вищих навчальних
виховання
закладах I-IV
рівнів акредитації

5,0

2,0 3,0 Покращення
кадрового
забезпечення
галузі культури

Забезпечення
2014-2015
підвищення
кваліфікації
спеціалістів
закладів культури
на семінарах,
конференціях,
курсах центру
підвищення
кваліфікації
державних
службовців,
керівників установ,
Академії керівних
кадрів Міністерства
культури і туризму
України:

10,0

5,0 5,0

Відділ
Районний
культури і бюджет
туризму
РДА

- у всеукраїнських
семінарах,
стажуваннях,
майстер-класах;

2014-2015 Відділ
Районний
культури і бюджет
туризму
РДА

6,0

3,0 3,0

- у обласних
семінарах,
практикумах

2014-2015 Відділ
Районний
культури і бюджет
туризму
РДА

10,0

5,0 5,0

Вивчення
досвіду
діяльності
бібліотек,
започаткування
нових проектів

Надання
культурномистецьких
послуг
громадянам
району

„Майстри мистецтв –
трудівникам села”

2014- Районний
2015 Будинок
культури

Районний 8,0
бюджет

4,0

4,0

„Майстри мистецтв –
дітям”

2014- Районний
Районний 6,0
2015 Будинок
бюджет
культури,
школи
естетичного
виховання

3,0

3,0

Фестиваль камерної та 2014- Школи
Районний 10,0 5,0
симфонічної музики 2015 естетичного бюджет
„Травневі музичні
виховання
зустрічі”

5,0

Всеукраїнський
2014- ШЕВ
фестиваль-конкурс
2015
„Нейгаузівські музичні
зустрічі”

Районний 4,0
бюджет

2,0

2,0

Всеукраїнський
фестиваль-конкурс
виконавців на
народних музичних
інструментах
„Провесінь”

2014- ШЕВ
2015

Районний 6,0
бюджет

3,0

3,0

Всеукраїнський
фестиваль вокальнохорового мистецтва
„Калиновий спів”

2014- Відділ
Районний 10,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

Всеукраїнське свято
2014- Відділ
Районний 6,0
театрального
2015 культури і
бюджет
мистецтва „Вересневі
туризму РДА,
самоцвіти”
РБК
Всеукраїнська
2014- Районна
науково-практична
2015 бібліотека
конференції директорів
бібліотек

Районний
бюджет

6,0

4,0

3,0

3,0

8,0 4,0

4,0

Впровадже
ння
сучасних
інформаці
йних та
телекомуні
каційних
технологій
Забезпечення постійного
2014- Відділ
32,0 26,0 6,0 Забезпечення
доступу до мережі Інтернет в 2015 культури і Районний
вільного доступу
районній бібліотеці,
туризму
бюджет
громадян до
методичному кабінеті
РДА
інформації,
РБК,районному музеї
представленої в
мережі Інтернет
Придбання програмного
забезпечення:

2014- Відділ
2015 культури і Районний

Виконання
Закону України

туризму
РДА

„Про авторське
право і суміжні
права”

- спеціалізованих ліцензійних 2014- Відділ
8,0
комп’ютерних програм,
2015 культури і Районний
антивірусних програм
туризму
бюджет
РДА

4,0

Поповнення бібліотечних
фондів:
періодичними виданнями:

40,0 40,0 Забезпечення
поповнення
фондів бібліотек
документами на
різних носіях
інформації

2014- Відділ
Районний 80,0
2015 культури і бюджет,
туризму бюджети
РДА,
місцевих
виконкоми рад

бібліотек району

Розвиток
туризму в
районі до
2015 р.

бюджет

Відділ
Районний 40,0
культури і бюджет
туризму
РДА,
виконкоми

4,0 Створення
електронних баз,
забезпечення
умов для
опрацюванню
документів

20,0 20,0

Удосконалення системи
2014- Відділ
Районний 10,0
управління та забезпечення 2015 культури і бюджет
спеціалістами (семінари,
туризму
курси підвищення
РДА
кваліфікації )

6,0

З метою популяризації
2014новітніх технологій щодо 2015
надання туристичних
послуг, участь в обласних
конференціях,
виготовлення рекламної
продукції, що відображають
туристичний потенціал
району

10,0 10,0

Участь в Центральноукраїнському музейнотуристичному фестивалі

Відділ
Районний 20,0
культури і бюджет
туризму
РДА

2014- Відділ
Районний 10,0
2015 культури і бюджет
туризму
РДА

5,0

4,0 Вивчення досвіду,
розвиток
інфраструктури

5,0

Забезпечен
ня
поповненн
я та
збереженн
я
музейних
фондів
району

Вдосконалення
обліку фондів
музеїв та
покращення
ефективності
роботи

Запровадження
електронного обліку

2014- Відділ культури і
10,0 5,0 5,0
2015 туризму
Районний
РДА,міськвикон

фондів музеїв

ком

бюджет

Інвентаризація фондів 2014музеїв, що працюють на 2015
громадських засадах
Здійснення фотофіксації музейних
предметів

1,0

0,5 0,5 Збереження цінних
музейних
предметів

2014- Відділ культури і
10,0 5,0 5,0 Збереження цінних
2015 туризму РДА
Районний
музейних
бюджет
предметів

Розвиток Забезпечити
аматорськ проведення культурноого
мистецьких заходів:
мистецтва,
фольклору
,
народних
ремесел

Надання
культурномистецьких
послуг
громадянам
району

- обласний огляд-конкурс 2014- Відділ
аматорських театральних 2015 культури і
колективів „Театральна
туризму РДА
весна Кіровоградщини”

Районний 8,0
бюджет

4,0 4,0

2014- Відділ
Районний 8,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

4,0 4,0

- обласне свято фольклору 2014- Відділ
Районний 6,0
„Невичерпні джерела”
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

3,0 3,0

- обласне свято духовного 2014- Відділ
Районний 4,0
співу „Молюсь за тебе,
2015 культури і
бюджет
Україно”
туризму РДА

0

- обласна виставка
образотворчого та
декоративно-ужиткового
мистецтва „Калиновий
спів”

2014- Відділ
Районний 5,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

3,0 2,0

- обласна виставка
образотворчого та
декоративно-ужиткового
мистецтва
„Торжество благодаті,
сумління, таланту”

2014- Відділ
Районний 1,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

0

- обласні виставки робіт
майстрів образотворчого
та декоративноужиткового мистецтва

2014- Відділ
Районний 4,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

2,0 2,0

Районний фестиваль
народної пісні «Співуча

2014- Відділ
культури і

- обласний конкурс
хореографічного
мистецтва „Весняні
ритми”

Районний

9,0 4,0

4,0

1,0

5,0

Вись»

2015 туризму РДА бюджет

Районний етнотуристичний фестиваль
«Зелен-клен»

2014- Відділ
Районний 12,0 6,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

6,0

Районний фестиваль
«Різдвяні дзвіночки»

2014- Відділ
Районний
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

3,0

6,0 3,0

Зміцнення Збереження, розвиток,
матеріальн реконструкція та
ореставрація пам'яток
технічної архітектури, історії та
бази
культури, у тому числі:
закладів
культури
-капітальний ремонт
музею історії району

2014- Відділ
Районний 232,0 232,
2015 культури і
бюджет
0
туризму РДА

Поточний ремонт
районного Будинку
культури

2014- Відділ
Районний 200,0 100, 100,0
2015 культури і
бюджет
0
туризму РДА

Ремонт приміщення
ДМШ

2014- Відділ
Районний 80,0 40,0 40,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

Поточний ремонт
приміщення РБК

2014- Відділ
Районний 30,0 25,0 5,0
2015 культури і
бюджет
туризму РДА

Художнє оформлення
2014- Відділ
Районний 200,0 200,
музею історії
2015 культури і
бюджет
0
Маловисківського району
туризму РДА

0

0

Збереження
експлуатаційної
спроможності будівель,
забезпечення їх
належного
функціонування в осіньозимовий період

Збереження
експлуатаційної
спроможності
будівель,
забезпечення
гідних умов
праці та
підвищення
рівня
обслуговування
населення

Підвищення енерго2014Відділ
Районний 100,0 60,0 40,0
ефективності експлуатації 2015
культури і
бюджет
будівель, впровадження
туризму РДА
енергозберігаючих
технологій
Влаштування автономної
системи опалення
Смолінської ШЕВ

Забезпечення
збереження
пам"яток
архітектури,
історії та
культури,
покращення
рівня
обслуговування
населення

20142015

Відділ
Районний 80,0 80,0
культури і
бюджет
туризму РДА

0

Обладнання
2014Відділ
Районний 200,0 100, 100,0
автоматичною пожежною 2015
культури і
бюджет
0
сигналізацією закладів
туризму РДА
культури та обробка

дерев»яних конструкцій
Забезпечення здійснення
на належному рівні
концертної та театральної
діяльності, впровадження
інноваційних технологій:
- придбання сучасного
звукового,
освітлювального та
постановчого обладнання:

Відділ
Районний 100,0 80,0 20,0
культури і
бюджет
туризму РДА

- придбання комплектів
музичних інструментів:

Відділ
Районний 100,0 60,0 40,0
культури і
бюджет
туризму РДА

- придбання комплектів
костюмів

Відділ
Районний 60,0 40,0 20,0
культури і
бюджет
туризму РДА

Всього:

1755, 1212 542,5
0
,5

