ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 грудня 2017 року

№ 255
смт. Голованівськ

Про затвердження програми
культурно-мистецького розвитку
Голованівського району на 2018 рік
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про культуру», на виконання програми
економічного та соціального розвитку Голованівського району у галузі
«культура» на 2018 рік та з метою забезпечення сталого розвитку культури і
туризму в районі.
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму
культурно-мистецького
Голованівського району на 2018 рік (додається).

розвитку

2. Фінансування заходів Програми здійснити у межах асигнувань
затверджених у кошторисах розпорядників коштів, задіяних у виконанні
заходів та за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з соціальних питань.

Голова районної ради

Б.Кучмій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Голованівської
районної ради
від 15 грудня 2017року
№255
ПРОГРАМА
культурно-мистецького розвитку Голованівського району на 2018 рік
І. Загальні положення
За останні роки було зроблено чимало для адаптації сфери культури до
нових соціально – економічних умов. З цією метою прийнято Закон України
«Про культуру», створено відповідні умови для функціонування закладів
культури і мистецтва.
Мережа закладів культури району складає 62 заклади, з них: 27 –
клубних закладів, 31 – бібліотечний заклад, 2 музеї комунальної власності та
2 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. У районі щорічно
проводяться культурно – мистецькі заходи, урочистості та святкові концерти
щодо відзначення календарних та знаменних дат, фольклорні, народні свята,
конкурси та фестивалі. Проводяться заходи районного, регіонального та
обласного рівнів.
Протягом 2017 року закладами культури і мистецтва району проведено
понад тисячу заходів, які відвідали близько 100 тисяч осіб.
Зусиллями органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування вдалося зберегти мережу комунальних закладів культури.
Надавалася підтримка бібліотечним, клубним,
музейним закладам,
мистецьким колективам. У рамках фінансування з державного фонду
регіонального розвитку та районного бюджету проведено реконструкцію
другого приміщення Побузької музичної школи. Досі залишається
незакінчений ремонт Голованівського районного будинку культури, який
фінансувався за рахунок державної субвенції.
Однак галузь «культура» в районі перебуває у стані, що не повною
мірою задовольняє культурні та духовні потреби жителів.
Кризові явища в економіці протягом останнього десятиріччя негативно
позначились насамперед, на стані матеріально – технічної бази закладів
культури. Існують проблеми з участю колективів району у Всеукраїнських,
обласних конкурсах та фестивалях, проведенні культурно - мистецьких
заходів у районі. Тому виникла потреба прийняття Програми культурно –
мистецького розвитку Голованівського району на 2018 рік.

Програма розвитку культури Голованівського району на 2018 рік (далі
– Програма) розроблена на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в України”, Закону України від 14 грудня 2010 року №2778VІ «Про культуру» та на виконання програми соціально - економічного
розвитку Голованівського району на 2018 рік.
II. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є створення правових, економічних та організаційних
умов для подальшого розвитку галузі «культура і туризм» у районі.
Основними завданнями Програми є посилення уваги місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем
працівників культури і мистецтва шляхом спрямування додаткових
фінансових ресурсів на наступні цілі:
- оптимізація та розвиток існуючої мережі закладів культури і мистецтва
району;
- участь у Всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях;
- проведення культурно - мистецьких заходів у районі;
- встановлення у сільських клубних закладах альтернативних видів опалення;
- проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району;
- забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини, розташованих на
території району;
- розвиток бібліотечної справи у районі та поповнення бібліотечних фондів;
- здійснення протипожежних заходів та заходів з охорони праці;
- забезпечення закладів культури району сучасною матеріально – технічною
базою;
- підтримка, розвиток та пропаганда аматорського мистецтва;
- розвиток музейної справи у районі;
- розвиток туристичної галузі у районі;
- розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
району.
III. Фінансування заходів Програми
При
формуванні районного бюджету на 2018 рік необхідно
передбачити кошти в межах наявних фінансових ресурсів та відповідно до
законодавства з питань формування місцевих бюджетів.
Загальний обсяг фінансування заходів програми становить 1698,0
тис.грн., в тому числі: за рахунок районного бюджету – 1668,0 тис.грн., за
позабюджетні кошти – 30,0 тис.грн.
IV. Координація та контроль за ходом виконання
Контроль за виконанням програми здійснюється районною державною
адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань освіти, науки,
культури, туризму, спорту, у справах сімї, молодіжної політики.

Основними формами контролю за реалізацією заходів програми
будуть:
обговорення стану та проблем реалізації програми на засіданнях Ради
відділу культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації;
проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід
реалізації програми керівництву райдержадміністрації та постійній комісії з
питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної
політики.
Відділ
культури,
туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації інформує постійну комісію районної ради з питань
освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної
політики протягом року до 01 січня 2019 року про хід виконання районної
програми розвитку культури і туризму на 2018 рік.

