від 30 жовтня 2018 року

№ 281-р

Про стан розвитку культури
у Голованівському районі
Діяльність закладів культури і мистецтва району протягом 2018 року
спрямована на виконання Програми культурно-мистецького розвитку
Голованівського району.
Всього в районі у закладах культури і мистецтва працює 143 особи.
Кадровий потенціал, що забезпечують діяльність закладів культури і мистецтва
району, налічує 103 осіб. З вищою освітою працює 53 осіб, неповною вищою
56 осіб. Навчаються заочно 3 особи.
Аналіз стану фінансування галузі за 9 місяців 2018 року свідчить про
наступне:
за звітний період галузь профінансовано на загальну суму 7595,4 тис. грн.,
що становить 89,5 відсотків до планових призначень звітного періоду (план
8485,7 тис. грн.).
Заклади культури на селі протягом звітного періоду профінансовано на
суму 2082,6 тис. грн., що становить 90 відсотків до планових призначень
звітного періоду. За 9 місяців поточного року надходження до спеціального
фонду галузі культури району склали 263,1 тис. грн. (платні послуги та
спонсорська допомога).
З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
проведено поточні ремонти у 5 закладах культури і мистецтва району, як за
рахунок коштів місцевого бюджету так і за рахунок спонсорської допомоги.
Протягом звітного періоду закладами культури клубного типу
Голованівського району та районним будинком культури було проведено ряд
культурно-мистецьких заходів. Серед них відзначення державних свят та
пам’ятних дат, проведення культурно-мистецьких заходів районного значення,
які включають конкурси, фестивалі, концерти, вогники, дискотеки, виставки, а
також участь у Всеукраїнських та обласних заходах.
Відділом культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації
створюються сприятливі умови для залучення зовнішніх і внутрішніх
інвестицій, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури.
Забезпечується розроблення та популяризація туристичних маршрутів району,
які спрямовані на вивчення історико-культурної спадщини. До кожного
маршруту розроблено буклети.
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Постійно проводиться робота щодо охорони об’єктів культурної та
археологічної спадщини відповідно до вимог Закону України «Про охорону
культурної спадщини» і Закону України «Про охорону археологічної
спадщини». У поточному році на ремонт та упорядкування пам’яток історії
витрачено коштів на загальну суму 457958 грн. Проводиться попереджувальна,
роз’яснювальна робота з сільськими, селищними головами, власниками паїв на
яких знаходяться пам’ятки археології щодо їх розорювання та
несанкціонованих розвідок і розкопок.
Бібліотеки є складовою частиною культурної інфраструктури регіону.
Основними напрямками соціокультурної діяльності бібліотек є національнопатріотичне виховання, краєзнавство, народознавство, правова освіта
населення. У районі налічується 31 бібліотека, з них: 2 районні, 2 міські,
27 сільських.
У фондах музею історії Голованівського району нараховується близько
7 тис. музейних предметів. У 2018 році у музеї проведено повне звірення
наявності музейних предметів. Щорічно музей відвідують більше 4 тис.
екскурсантів.
На території району діє дві мистецькі школи – Голованівська районна
дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа.
За результатами організаційної роботи забезпечено:
надання якісних культурно-мистецьких, дозвіллєвих та інформаційних
послуг населенню району;
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;
охоплення мистецькою освітою 371 учня початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів району;
охорону пам’яток, їх збереження проведено ремонтних робіт на суму
457,9 тис. грн.;
фінансування видатків на протипожежні заходи у сумі 12,4 тис. грн.;
збільшення основного фонду музеїв району;
проведення рекламно-інформаційної діяльності, реклами районного
туристичного продукту, презентацій туристичного потенціалу району під час
рекламно-інформаційних заходів, відкриття зеленої садиби.
Поряд із позитивними показниками виникли напрямки, виконання яких є
неналежним:
не опалюється у осінньо-зимовий період тільки 59,7 відсотків від загальної
чисельності закладів культури і мистецтва району;
зношеність музичних інструментів у музичних школах становить
73 відсотки.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 26 жовтня 2018 року № 26, з метою здійснення
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аналізу щодо виконання завдань, визначених
мистецького розвитку Голованівського району:

Програмою

культурно-

1. Відділу культури, туризму та культурної спадщини районної державної
адміністрації:
вживати заходи щодо покращення технічного стану приміщень закладів
культури шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження
енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх джерел
фінансування;
вживати заходи щодо належного проходження опалювального сезону
2018/2019 року;
забезпечувати проведення в районі на належному рівні культурномистецьких заходів, державних свят, фестивалів, конкурсів;
забезпечувати участь колективів району, учнів позашкільних мистецьких
навчальних закладів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних заходах,
конкурсах та фестивалях;
протягом року сприяти здійсненню заходів щодо створення «зелених
садиб»;
до 01 січня 2019 року затвердити план заходів щодо реалізації стратегії
розвитку туризму у Голованівському районі на 2019 рік.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації
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