УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 29 » вересня 2011 року

№ 696-р
смт Голованівськ

Про роботу сільських клубів та
сільських будинків культури за січеньсерпень 2011 року та їх матеріальнотехнічний стан
Відповідно до рішення колегії Голованівської районної державної адміністрації від
27 вересня 2011 року № 34:
1. Відділу культури і туризму райдержадміністрації:
забезпечити збереження та розвиток існуючої мережі сільських закладів культури району;
здійснювати постійний контроль за роботою сільських закладів культури району;
здійснювати методичне забезпечення, постійно проводити наради та стажування для
новопризначених працівників;
постійно проводити профорієнтаційну роботу для молоді з метою підготовки кадрів для
сільських закладів культури клубного типу;
проводити культурно-мистецькі заходи районного рівня за участю аматорів та учасників
художньої самодіяльності сільських клубних закладів;
постійно контролювати питання виконання платних послуг сільськими закладами
культури;
погоджувати сценарні плани сільських закладів культури та графіки проведення звітних
концертів.
2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
не допускати скорочення мережі сільських закладів культури;
щорічно проводити поточні ремонти в сільських закладах культури та підготувати
кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів;
розглянути питання опалення сільських закладів культури альтернативними видами
опалення;
зобов’язати клубних працівників, які не мають відповідної освіти, вступити до вищого
навчального закладу культури у 2012 році (Ємилівська сільська рада, Перегонівська сільська
рада);
заповнити вакансії клубних працівників у Наливайківському СК, Липовеньківському
СБК, Межиричківськівському СБК, Капітанському СБК та Пушківському СК до 1 листопада
2011 року;
прийняти у комунальну власність приміщення Капітанського, Липовеньківського,
Шепилівського сільських будинків культури та Роздольського сільського клубу до 1 квітня
2012 року;
віднайти приміщення для розміщення Пушківського сільського клубу до 1 січня
2012 року;
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розглянути питання щодо відновлення роботи Семидубського сільського клубу до
2013 року;
покращити матеріально-технічну базу, а саме придбати:
комплекти сценічних костюмів для сільських закладів культури;
комплекти підсилюючої апаратури, мікрофони та стійки під мікрофони у
Краснопільський СК, Ємилівський СБК, Красногірський СБК, Журавлинський СБК,
Клинівський СБК, Крутеньківський СБК, Троянський СБК, Капітанський СБК, Табанівський
СБК, Роздольський СК, Молдовський СБК, Давидівський СК протягом 2012 року;
стільці у глядацьку залу для Люшнюватського СБК;
постійно контролювати:
проведення культурно-мистецьких заходів на селі;
участь у Всеукраїнських, обласних та районних культурно-мистецьких заходах;
проведення звітних концертів сільськими закладами культури.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до функціональних обов’язків.
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