
           

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 20 квітня  2012 року        №  195 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної 

Програми підтримки хореографії 

та розвитку масового 

танцювального руху на період до 

2015року 

 

 Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект 

районної Програми підтримки хореографії та розвитку масового танцювального 

руху на період до 2015року 

 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити районну програму підтримки хореографії та розвитку 

масового танцювального руху на період до 2015року (додається). 

 

 2. Районній державній адміністрації передбачити кошти на реалізацію 

даної програми. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політки та у 

справах сім’ї. 

 

 

Голова районної ради                                                        О.Чушкін      
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

районної програми підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху  на період до 2015 року 

 

 

1. Програма затверджена 

розпорядженням голови 

районної державної 

адміністрації від 23 лютого 2012 

року №66-р 

 

2. Ініціатор розроблення програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

3. Підстава розроблення районної 

програми 

Обласна програма підтримки 

хореографії та розвитку масового 

танцювального руху на 

Кіровоградщині на період до 2015 

року,затверджена рішенням обласної 

ради від 28 грудня 2011 року №243 

4. Розробник програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

6. Учасники програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації, відділ освіти 

райдержадміністрації, відділ у справах 

сім»ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

7. Термін реалізації програми 2012 – 2015 роки 

8. Етапи виконання програми 2012 – 2015 роки 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього, у 

тому числі: 

453.0 тис.грн. 

10. Кошти місцевого бюджету 419.0 тис.грн. 

11. Інші джерела 34.0 тис.грн. 

12. Основні джерела фінансування  Місцевий бюджет та інші, не 

заборонені чинним законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської  

районної ради  

від 20 квітня 2012року 

№ 195 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  

           підтримки хореографії та розвитку масового танцювального руху 

 на період до 2015 року   

 

1. Загальні положення  

Районна програма підтримки хореографії та розвитку масового танцювального 

руху  на період до 2015 року розроблена на виконання доручення голови 

облдержадміністрації від 29 листопада       2011 року № 27-468/1 та обласної 

програми підтримки хореографії та розвитку масового танцювального руху на 

Кіровоградщині на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради 

від 28 грудня 2011 року №243. 

Розвиток хореографії у Голованівському районі  представлений: 

- у Голованівській дитячій  школі мистецтв, де діє хореографічний відділ 

у якому навчається 80 дітей, на базі якого створено хореографічний колектив 

«Дивокрай»; 

-  у  Будинку дитячої та юнацької творчості, де діє хореографічний 

гурток, на базі якого створено 2 хореографічні колективи «Ельсер» та 

«Проліски» та філіали у Перегонівській ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ та 

Голованівській ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Г.В.Міклея, які налічують 116 вихованців. 

Хореографічні колективи району беруть участь у Всеукраїнських та 

обласних фестивалях та конкурсах, неодноразово нагороджувалися дипломами 

та грамотами. У 2012 році хореографічний колектив  «Дивокрай» 

Голованівської ДШМ брав участь у Міжнародному фестивалю мистецтв 

«Столиця запрошує», де отримали Диплом за зайняте 1 місце. 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

Існує ряд невирішених питань, пов'язаних з розвитком хореографії в 

районі: 

низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення; 

відсутність належно обладнаних  танцювальних залів та сучасного 

технічно-забезпеченого; 

зношеність сценічних костюмів та відсутність коштів на їх придбання; 

відсутність спеціалістів з хореографічного жанру. 

Для вирішення вищезазначених проблем необхідна консолідація зусиль 

місцевих органів виконавчої влади та  хореографічних  колективів району. 

 

3. Визначення мети Програми  

            Метою Програми є забезпечення умов для залучення населення до 

занять у хореографічних колективах, участі у танцювально-спортивному русі 



для популяризації здорового способу життя та гармонійного розвитку 

особистості. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється на районному рівні шляхом 

затвердження  районної  програми. 

Розвиток хореографії та масового танцювального руху в  районі буде 

здійснюватись шляхом: 

відкриття  гуртків хореографії в позашкільних навчальних закладах та 

закладах культури клубного типу району; 

зміцнення матеріально-технічної бази, відкриття танцювальних та 

спортивних залів, оновлення сценічних костюмів тощо; 

участі хореографічних колективів району у  всеукраїнських, міжнародних 

хореографічних фестивалях, конкурсах, змаганнях з хореографії та масового 

танцювального руху; 

участі у  Всеукраїнському фестивалю народної та сучасної хореографії, 

обласному конкурсу хореографічного мистецтва «Весняні ритми», фестивалю         

майдансерів та ін.; 

участі у  навчальних семінарах, творчих лабораторіях, майстер-класах з 

усіх видів хореографічного мистецтва та масового танцювального руху. 

Реалізація програми здійснюватиметься у межах коштів, передбачених  в  

місцевому бюджет  та  інших джерелах, не заборонених чинним 

законодавством України. 

Прогнозний обсяг коштів, що планується залучити для фінансування 

заходів Програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається 

у сумі   453.0 тис.грн.  (додаток № 1), з них: 

 

Кошти місцевого бюджету – 419.0 тис.грн. 

2012 рік – 19.0 тис.грн. 

2013 р. – 121.0 тис.грн. 

2014 рік – 124.0 тис.грн. 

2015 рік – 155.0 тис.грн. 

Інші джерела фінансування – 34.0 тис.грн. 

2012 рік – 2.0 тис.грн. 

2013 рік – 9.0 тис.грн. 

2014 рік – 11.0 тис.грн. 

2015 рік – 12.0 тис.грн. 

  
Програма розроблена на чотири роки та буде реалізовуватись протягом 

2012 – 2015 років.  

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 

послідовної реалізації заходів, спрямованих на розвиток хореографії та 

масового танцювального руху в районі. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними (пріоритетними) завданнями програми є: 



вивчення проблемних питань щодо розвитку хореографії та масового 

танцювального руху в  районі та визначення шляхів їх вирішення;  

розширення мережі закладів, діяльність яких пов’язана з розвитком 

хореографії; 

створення належних умов для  діяльності хореографічних колективів,  у 

т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази, відкриття танцювальних та 

спортивних залів, оновлення сценічних костюмів тощо; 

організація та проведення фестивалів, конкурсів, змагань та інших 

масових танцювальних заходів; 

 підвищення кваліфікації керівників хореографічних колективів; 

Виконання Програми до 2015 року дасть змогу: 

 забезпечити умови для гармонійного розвитку особистості; 

 сприяти вирішенню питань організаційно-методичного забезпечення 

розвитку хореографії та танцювального руху у районі;  

 забезпечити розвиток масового танцювального руху; 

 збільшити рівень охоплення дітей, підлітків та молоді заняттями 

хореографією, спортивними танцями з метою популяризації здорового  способу 

життя; 

 забезпечення участі у фестивалях, конкурсах з хореографії та змагань з 

танцювального спорту. 

          Проведення в районі фестивалів, конкурсів з хореографії та змагань з 

танцювального спорту. 

  

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною 

адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.  

Основними  формами контролю за реалізацією заходів Програми будуть: 

звітність структурних підрозділів  райдержадміністрацій  про виконання 

Програми; 

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми; 

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях ради 

відділу культури і туризму райдержадміністрації; 

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід 

реалізації Програми керівництву райдержадміністрації та постійній комісії 

районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах 

сім’ї, молодіжної політики. 

Координацію діяльності щодо виконання  заходів Програми здійснює 

відділ культури і туризму райдержадміністрації. 

Структурні підрозділи райдержадміністрації інформують відділ культури 

і туризму облдержадміністрації про виконання районної програми щороку до 

10 січня, починаючи з 2013 року. 

Відділу  культури і туризму райдержадміністрації інформувати 

управління культури і туризму облдержадміністрації та постійну комісію 



районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах 

сім’ї, молодіжної політики щороку до 20 січня, починаючи з 2013 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 


