УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 31 » жовтня 2011 року
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Про хід виконання програми соціальноекономічного розвитку району у галузі
«культура» за січень-вересень 2011 року
та виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади в галузі
«культури», визначених ст. 31, 32
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні» виконавчими
комітетами сільських, селищних рад
На виконання програми соціально-економічного розвитку району в галузі «культура» у
2011 році, виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузі
«культури», визначених ст. 31, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчими комітетами сільських, селищних рад та відповідно до рішення колегії
Голованівської районної державної адміністрації від 28 жовтня 2011 року № 38:
1. Відділу культури і туризму райдержадміністрації:
забезпечити збереження, розвиток та оптимізацію існуючої мережі закладів культури
району;
провести капітальний ремонт Голованівського районного будинку культури протягом
2011-2013 років;
здійснювати постійний контроль за роботою сільських закладів культури району;
здійснювати методичне забезпечення, постійно проводити наради та стажування для
новопризначених працівників;
постійно проводити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою підготовки кадрів;
проводити культурно-мистецькі заходи районного рівня за участю аматорів та учасників
художньої самодіяльності сільських клубних закладів та брати участь у Всеукраїнських та
обласних заходах;
постійно контролювати питання виконання платних послуг сільськими закладами
культури;
провести роботу серед сільських шкіл району щодо навчання сільських дітей у
Голованівській ДШМ та Побузькій ДМШ;
постійно здійснювати контроль за виконанням делегованих повноважень органів
виконавчої влади в галузі «культури», визначених ст. 31, 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчими комітетами сільських, селищних рад;
контролювати питання переведення сільських бібліотек у приміщення, які опалюються у
осінньо-зимовий період;
забезпечити сторожовою охороною музей історії підпільної молодіжної організації
«Спартак» с. Красногірка;
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вжити заходів щодо участі бібліотек району у грантовому проекті Всеукраїнської
програми «Бібліоміст» у 2011 році;
сприяти передплаті періодичних видань у сільських бібліотеках району;
облаштувати Голованівську ДШМ та Побузьку ДМШ безперешкодним доступом для осіб
з обмеженими фізичними можливостями до 1 червня 2012 року.
2. Рекомендувати сільським та селищним головам:
розглянути питання опалення сільських закладів культури альтернативними видами
опалення;
облаштувати заклади культури безперешкодним доступом для осіб з обмеженими
фізичними можливостями до 1 червня 2012 року (Шепилівський СБК та бібліотека,
Капітанська сільська бібліотека, Клинівський СБК та бібліотека, Крутеньківський СБК та
бібліотека, Молдовський СБК, Розкішненська сільська бібліотека, Новосільський сільський
клуб та бібліотека, Роздольський сільський клуб та бібліотека, Перегонівський сільський
будинок культури, сільська бібліотека, Давидівський сільський клуб, Побузький МБК та
Побузькі міські бібліотеки);
провести поточні ремонти у сільських бібліотеках у 2012 році (Вербівська, Грузька,
сільська Ємилівська та селищна Ємилівська бібліотеки, Клинівська, Липовеньківська,
Люшнюватська, Троянська, Журавлинська, Капітанська, Семидубська, Шепилівська,
Роздольська, Олександрівська);
завершити оформлення документів на закриття Полониської сільської бібліотеки та
передати фонд у Перегонівську сільську бібліотеку до кінця поточного року (Перегонівська
сільська рада);
надати допомогу громадським музеям району у переоформленні експозицій
(Шепилівська, Ємилівська, Свірнівська сільські ради та Голованівська селищна рада) до
1 грудня 2011 року;
запланувати кошти для передплати періодичних видань для сільських бібліотек на
2012 рік;
перевести в інші приміщення, більш пристосовані для роботи, Крутеньківську сільську та
Ємилівську селищну бібліотеки до 1 грудня 2011 року;
контролювати виконання плану платних послуг сільськими закладами культури;
встановити межові знаки для всіх курганних груп по Красногірській сільській раді до
15 листопада 2011 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
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