ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ №1
до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я,
По-батькові:

Піщик
Тетяна
Володимирівна
роб.тел. (05252) 2 16 39, моб. тел. 096 710 1460

Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua, buhcul@ukr.net
Розділ
Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
Номер і назва завдання:
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури

покращення якості надання позашкільної освіти, збільшення
контингенту учнів, створення сприятливих умов для розвитку
творчих здібностей дітей, підвищення культурного рівня та
естетичного виховання дітей і юнацтва.
Назва проекту:
«Капітальний ремонт комунального закладу «Побузька дитяча
музична школа мистецтв початкового спеціалізованого
мистецького навчального закладу (школа естетичного
виховання) системи Міністерства культури України»
Цілі проекту:
- забезпечення доступності музичної освіти та естетичного
виховання кожному громадянину;
- забезпечення рівності умов для реалізації задатків, нахилів,
здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
- збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням.
Територія на яку проект смт. Побузьке Голованівського району і прилеглі села
матиме вплив:
(с.Капітанка, с.Пушкове, с.Липовеньке, с.Розкішне, с.
Новосілка)
Орієнтовна кількість
близько 200 осіб учнівської молоді.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Збереження та розвиток початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів, збільшення контингенту та
розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді,
забезпечення умов для творчого розвитку особистості,
підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей,
юнацтва та надання музичної освіти через доступність до
надбань вітчизняної і світової культури, створення умов для
індивідуальної і колективної художньої творчості.
- створення умов для творчого розвитку особистості;
- збільшення контингенту учнів;
- збільшення відсотку учнів-переможців міжнародних,
всеукраїнських, обласних та районних конкурсів і оглядів;
- створення нових навчальних класів;
- відкриття нових відділів школи.
- Створення нових начальних класів;
- відкриття нових відділів;
- збільшення контингенту учнів;

- покращення якості культурно-освітніх послуг.
з 07.2015 - до 12.2015
2016
2017
2015
Разом
512.594
512.594
Джерела фінансування: Державний бюджет, районний бюджет.
Ключові потенційні
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
учасники реалізації
Голованівської районної державної адміністрації
проекту:
(фінансування і реалізація проекту)
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

Інше:

-

_____________________________

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ №2
до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я,
По-батькові:

Піщик
Тетяна
Володимирівна
роб.тел. (05252) 2 16 39, моб. тел. 096 710 1460

Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua, buhcul@ukr.net
Номер і назва завдання: Розділ Стратегічні пріоритети та завда ння щодо їх реалізації
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури

покращення якості надання позашкільної освіти, збільшення
контингенту учнів, створення сприятливих умов для розвитку
творчих здібностей дітей, підвищення культурного рівня та
естетичного виховання дітей і юнацтва.
Назва проекту:
«Реконструкція із заміною вікон комунального закладу
«Голованівська районна дитяча школа мистецтв»
Цілі проекту:
- забезпечення доступності музичної освіти та естетичного
виховання кожному громадянину;
- забезпечення рівності умов для реалізації задатків, нахилів,
здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
- збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням;
- енергозбереження в закладі.
Територія на яку проект смт. Голованівськ Голованівського району і прилеглі села
матиме вплив:
(с.Межирічка, с.Шепилове, с.Олександрівка, с.Грузьке)
Орієнтовна кількість
близько 300 осіб учнівської молоді.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість

Збереження та розвиток початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів, збільшення контингенту та
розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді,
забезпечення умов для творчого розвитку особистості,
підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей,
юнацтва та надання музичної освіти через доступність до
надбань вітчизняної і світової культури, створення умов для
індивідуальної і колективної художньої творчості.
- створення умов для творчого розвитку особистості;
- збільшення контингенту учнів;
- збільшення відсотку учнів-переможців міжнародних,
всеукраїнських, обласних та районних конкурсів і оглядів.
- збільшення контингенту учнів;
- покращення умов навчання і роботи для учнів і викладачів
школи;
- енергозбереження в закладі;
- покращення якості культурно-освітніх послуг.
з 01.2016 - до 12.2016
2015
2017
2016
Разом

проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

800.00
800.00
Державний бюджет, районний бюджет.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
Голованівської районної державної адміністрації
(фінансування і реалізація проекту)
-

____________________________

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ №3
до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я,
По-батькові:

Піщик
Тетяна
Володимирівна
роб.тел. (05252) 2 16 39, моб. тел. 096 710 1460

Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua, buhcul@ukr.net
Номер і назва завдання: Розділ Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури

забезпечення належного функціонування закладу і надання
якісних культурних послуг населенню.
Назва проекту:
«Капітальний ремонт комунального закладу «Голованівський
районний будинок культури»
Цілі проекту:
- забезпечення населення якісними культурними послугами;
- збільшення кількості проведення культурно-мистецьких
заходів;
- розвиток художньої самодіяльності та народного
аматорського мистецтва;
- покращення умови дозвілля для молоді та її залучення до
проведення та участі у мистецьких заходах.
Територія на яку проект смт. Голованівськ Голованівського району і прилеглі села
матиме вплив:
(с.Межирічка, с.Шепилове, с.Олександрівка, с.Грузьке)
Орієнтовна кількість
близько 14000 осіб різних соціальних груп.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

- створення належних умов для збереження, відродження та
розвитку культури району;
- створення належних умов для діяльності майстрів народного
мистецтва у районі;
- забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до
культурних надбань;
- створення можливостей активної участі громадян у
культурній-мистецьких заходах, особливо молоді;
- створення сприятливих умов для розвитку професійного
мистецтва і аматорської творчості.
- створення умов для розвитку культури району;
- надання якісних культурних послуг населенню;
- належний естетичний вигляд закладу;
- збільшення кількості проведення культурно-мистецьких
заходів, як районного так і обласного рівнів.
- ремонт районного будинку культури;
- підвищення рівня надання культурних послуг;
- за рахунок наданих послуг покращення матеріально-технічної
бази закладу культури;
- покращення іміджу району.

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

з 01.2016 - до 12.2016
2015
2017
2016
Разом
337.00
337.00
Державний бюджет, районний бюджет.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
Голованівської районної державної адміністрації
(фінансування і реалізація проекту)

Інше:

-

_____________________________

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ №4
до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я,
По-батькові:

Піщик
Тетяна
Володимирівна
роб.тел. (05252) 2 16 39, моб. тел. 096 710 1460

Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua, buhcul@ukr.net
Розділ
Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
Номер і назва завдання:
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури

забезпечення належного функціонування закладу і задоволення
та захисту законних прав і інтересів користувачів бібліотеки –
дітей.
Назва проекту:
«Реконструкція із замінною вікон комунального закладу
«Голованівська районна бібліотека для дітей»
Цілі проекту:
- забезпечення населення якісними культурними і освітніми
послугами;
- збільшення кількості відвідувачів бібліотеки;
- забезпечення комфортних і здорових умов для занять і
відпочинку дітей;
- енергозбереження у закладі.
Територія на яку проект смт. Голованівськ і інші населені пункти Голованівського
матиме вплив:
району
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:

близько 14000 осіб різних соціальних груп.
- створення належних умов для отримання культурних і
освітніх послуг;
-- збільшення кількості відвідувачів закладу;
- патріотичне виховання підростаючого покоління;
- сприятливі умови роботи для працівників закладу.
- створення умов для розвитку культурно-освітньої сфери
району;
- надання якісних культурних і освітніх послуг населенню;
- належний естетичний вигляд закладу;
- збільшення кількості відвідувачів закладу;
- енергоефективність в закладі.
- ремонт районної бібліотеки для дітей;
- підвищення рівня надання культурно-освітніх послуг;
- за рахунок наданих послуг покращення матеріально-технічної
бази закладу;
- створення комфортних умов для перебування відвідувачів і
роботи працівників закладу;
- енергоефективність в закладі.
з 01.2017 - до 12.2017

2015

2016

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

2017
Разом
150.00
150.00
Державний бюджет, районний бюджет.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
Голованівської районної державної адміністрації
(фінансування і реалізація проекту)

Інше:

-

______________________________

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ №5
до Плану реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на 2015-2017 роки
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я,
По-батькові:

Піщик
Тетяна
Володимирівна
роб.тел. (05252) 2 16 39, моб. тел. 096 710 1460

Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:
inbox5@gl.kr-admin.gov.ua, buhcul@ukr.net
Розділ
Стратегічні пріоритети та завдання щодо їх реалізації
Номер і назва завдання:
п 5. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури

забезпечення належного функціонування закладу і створення
належних умов для збереження експонатів та відвідувачів
музею.
Назва проекту:
«Капітальний ремонт комунального закладу «Музей історії
підпільної молодіжної організації «Спартак» с.Красногірка»
Цілі проекту:
- забезпечення населення якісними культурними і освітніми
послугами;
- створення умов для зберігання експонатів музею;
- збільшення кількості відвідувачів музею;
- забезпечення комфортних і здорових умов для роботи
працівників музею;
- зменшення витрат енергоносіїв на утримання музею.
Територія на яку проект с. Красногріка, населені пункти Голованівського району і
матиме вплив:
України в цілому.
Орієнтовна кількість
близько 5000 осіб різних соціальних груп.
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

- створення належних умов для отримання культурних і
освітніх послуг;
- збереження історико-культурного середовища району;
- збільшення кількості відвідувачів закладу;
- створення належних умов роботи для працівників закладу;
патріотичне виховання підростаючого покоління;
- впровадження заходів по енергоефективності.
- створення умов для розвитку культурно-освітньої сфери
району;
- надання якісних культурних і освітніх послуг населенню;
- належний естетичний вигляд закладу;
- збільшення кількості експонатів музею і їх ефективне
зберігання;
- збільшення кількості відвідувачів закладу;
- енергоефективність в закладі.
- ремонт музею;
- підвищення рівня надання культурно-освітніх послуг;
- за рахунок наданих послуг покращення матеріально-технічної
бази закладу;

- створення комфортних умов для перебування відвідувачів і
роботи працівників закладу;
- енергоефективність в закладі.
Період здійснення:
з 01.2017 - до 12.2017
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.
950.00
950.00
Джерела фінансування: Державний бюджет, районний бюджет.
Ключові потенційні
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
учасники реалізації
Голованівської районної державної адміністрації
проекту:
(фінансування і реалізація проекту)
Інше:

-

_____________________________

