від 05 листопада 2013 року

№ 308-р

Про виконання програми соціальногоекономічного розвитку району в галузі
«культура» за 9 місяців 2013 року
Протягом 9 місяців 2013 року закладами культури і мистецтва району
забезпечено реалізацію Програми соціально-економічного розвитку району в
галузі «культура»:
збереження народної творчості та аматорського мистецтва, у тому числі
шляхом організації та проведення на високому рівні культурно-мистецьких
заходів у районі;
збереження базової мережі закладів культури району системи
Міністерства культури України у кількості 62 закладів;
зростання середньої заробітної плати одного працюючого у порівнянні з
минулим роком на 8,5 відсотків;
фінансування планових видатків на 80,8 відсотків, станом на 01 жовтня
2013 року відсутня кредиторська заборгованість з оплати праці;
зростання обсягу позабюджетних надходжень за рахунок платних послуг
та інших джерел до аналогічного періоду минулого року на 48,6 тис.грн.;
проведення ремонтних робіт закладів культури району поточного та
капітального характеру на загальну суму 133,7 тис.грн.;
ремонт районного будинку культури на суму 999,9 тис.грн. за кошти
субвенції з державного бюджету;
впровадження альтернативних технологій опалення будівель районного
будинку культури, Молдовського та Клинівського сільських будинків
культури;
охоплення мистецькою освітою 374 учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів району;
охорону пам’яток,їх збереження, проведення ремонтних робіт на суму
70855 грн.;
збільшення основного фонду музеїв району;
проведення рекламно-інформаційної діяльності, рекламу районного
туристичного продукту, презентацію туристичного потенціалу району під час
рекламно-інформаційних заходів.
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Поряд із позитивними показниками виникли напрямки, виконання яких є
неналежним:
розрахунковим
обсягом
Міністерства
фінансів
України,
що
спрямовується на сферу «культура» не враховано потребу у поліпшенні
матеріально-технічної бази закладів, а відтак зазначене цілком полягає на
органи місцевого самоврядування, які в свою чергу через обмежену доходну
базу місцевих бюджетів, не спроможні забезпечити у повному обсязі потребу у
проведенні ремонтних робіт та покращенні матеріально-технічної бази закладів
культури і мистецтва району. Потреба на 2013 рік 2,4 млн. грн. (на проведення
капітальних ремонтів та покращення матеріально-технічної бази закладів
культури і туризму району);
на недостатньому рівні здійснено передплату періодичних видань у
бібліотеках району, особливо у сільських бібліотеках;
не вирішено питання опалення у осінньо-зимовий період музею історії
підпільної молодіжної організації «Cпартак» с.Красногірка;
опалюється у осінньо-зимовий період тільки 40 відсотків від загальної
чисельності закладів культури і мистецтва району;
не фінансуються з районного бюджету або недостатньо фінансуються
районні програми по галузі «культура». З п’яти районних програм по галузі
«культура» профінансована за 9 місяців 2013 року тільки одна на суму
7,5 тис.грн.
перебувають у непридатному стані для експлуатації приміщення
Пушківського та Ємилівського сільських клубів, які знаходяться в аварійному
стані;
із загальної мережі закладів культури району потребують капітального
ремонту 19 закладів: 14 клубних закладів та 5 бібліотечних закладів;
зношеність музичних інструментів у музичних школах становить
70 відсотків;
протипожежні заходи та заходи з охорони праці у поточному році не
фінансувалися.
На
виконання
програми
соціально-економічного
розвитку
Голованівського району в галузі «культура» та відповідно до рішення колегії
районної державної адміністрації від 25 жовтня 2013 року № 32:
1.
Відділу
культури,
туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації:
вжити заходів щодо покращення технічного стану приміщень закладів
культури шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження
енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх джерел
фінансування;
вжити заходів щодо належного проходження опалювального сезону
2013/2014 років та реалізації завдань районної програми з відновлення,
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модернізації та ремонту систем опалення закладів культури району на 20122015 роки;
визначити перелік невідкладних протипожежних заходів, визначити
обсяги їх фінансування та підготувати пропозиції на бюджетну комісію;
забезпечити проведення на високому рівні культурно-мистецьких заходів,
державних свят, фестивалів, конкурсів;
забезпечити участь колективів району у Всеукраїнських та обласних
заходах;
забезпечувати участь учнів позашкільних мистецьких навчальних
закладів у міжнародних, Всеукраїнських та обласних фестивалях та конкурсах;
сприяти здійсненню заходів щодо створення «зелених садиб»;
затвердити план заходів щодо реалізації стратегії розвитку туризму у
Голованівському районі на 2014 рік до 01 січня 2014 року;
передбачити кошти на проведення інвентаризації та паспортизації
об’єктів культурної спадщини району.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Г.ДАНИЛЮК

