ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проект програми розвитку
культури і духовності в Олешківському
районі на 2018 - 2019 роки
З метою вдосконалення в районі роботи з реалізації державної політики
щодо розвитку української культури і кращих здобутків європейської та
світової культури, створення сприятливих умов для забезпечення культурнодозвіллєвих, інформаційних потреб населення, збереження історико-культурної
та нематеріальної спадщини, підвищення ефективності діяльності державних
установ галузі культури і мистецтва, відповідно до Закону України «Про
культуру», керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом
4 статті 18, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити проект програми розвитку культури і духовності в
Олешківському районі на 2018 - 2019 роки (далі - Програма), що додається та
винести її на розгляд районної ради.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при
щорічному формуванні проекту районного бюджету передбачити кошти на
виконання Програми, після її затвердження.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 21 лютого 2013 року № 71 «Про проект
програми розвитку культури і духовності в Олешківському районі на 2013-2017
роки», а також розпорядження голови районної державної адміністрації, якими
вносилися зміни і доповнення до «Програми розвитку культури і духовності в
Олешківському районі на 2013-2017 роки».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Сопова А.К.
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Додаток 1
СХВАЛЕНО
Розпорядженням голови
районної державної адміністрації
№
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Ініціатор
розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про
розроблення
Програми

Розробник Програми

Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та
спорту районної державної адміністрації
Закони України: «Про культуру», «Про бібліотеки
і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну
справу», «Про охорону культурної спадщини»,
«Про охорону археологічної спадщини», спільний
наказ
Міністерства
фінансів
України
та
Міністерства культури і туризму України від 01
жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі «Культура»

Управління освіти, сім'ї, культури молоді та
спорту районної державної адміністрації
Відповідальний
Олешківська районна державна адміністрація,
виконавець Програми
Управління освіти, культури, сім'ї молоді та
спорту районної державної адміністрації
Учасники Програми
Управління освіти, культури, сім'ї молоді та
спорту районної державної адміністрації, районна
державна адміністрація, заклади культури,
бібліотечні заклади району, Олешківський
районний краєзнавчий музей.
Термін
реалізації 2018-2019 роки
Програми
Перелік
бюджетів, Районний, місцеві бюджети
задіяних у виконанні
Програми
Загальний
обсяг 24235,2 тис. грн.
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми
Державний, районний, місцеві бюджети, інші
Джерела фінансування
джерела, не заборонені чинним законодавством

І.Визначення потреб, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження
історичних цінностей, відродження народної творчості та
популяризації
національних звичаїв і обряді, організацію повноцінного, змістовного дозвілля,
культурного обслуговування населення.
В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням
установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, яка спрямована на
збереження і розвиток культурної інфраструктури району, закріплення позитивних
тенденцій у культурній сфері. У зв'язку зі створенням в районні об'єднаних
територіальних громад, а саме Великопанівської, Виноградівської та Ювілейнівської,
державна політика у галузі культури на районному рівні реалізується через мережу
культурно мистецьких установ до якої входять 10 клубних закладів, 15 бібліотечних
закладів, дитяча музична школа та її 4 філії, комунальний заклад «Олешківський
районний краєзнавчий музей».
В районі створюються умови для розвитку самодіяльної народної творчості,
активізації та вдосконалення роботи клубних та бібліотечних закладів, підвищення
рівня виконавчої майстерності професійних та аматорських колективів, залучення до
участі у колективах дітей та молоді, поліпшення матеріально - технічного стану
закладів культури.
На сьогодні залишається проблема зношеності матеріально-технічної бази
закладів культури, поповнення бібліотечних, музейних фондів, проведення
реставраційно-ремонтних робіт, збереження пам'яток культурної спадщини. Деякі
заклади культури мають незадовільний технічний стан, потребують невідкладних
капітальних ремонтів. Матеріально-технічна база закладів культури, потребує
значного поліпшення - оновлення звукової, освітлювальної, відео прокатною
апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів.
Становлення бібліотек у сучасному суспільстві як регіональних інформаційних
центрів неможливе без вирішення проблем поповнення фондів новими
надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами,
впровадження
сучасних
інформаційних
технологій,
вирішення
питання
вдосконалення матеріально-технічної бази.
Роль дитячих шкіл естетичного виховання, як першого етапу мистецької освіти,
вимагає суттєвого поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення
для виконання в повному обсязі типових навчальних планів, що визначають
державний стандарт початкової спеціальної мистецької освіти та здійснення
державної атестації навчальних закладів.
Складним є становище Олешківського районного краєзнавчого музею. Сучасні
умови вимагають модернізації та впровадження новітніх технологічних процесів в
музейній справі.
Недостатнє бюджетне фінансування, неефективне залучення коштів з інших
джерел, низький рівень заробітної плати, недостатня кількість професійних фахівців
(особливо у сільській місцевості), недосконала система підвищення кваліфікації
працівників культури, зокрема сільської місцевості вимагає гострої потреби у зміні
програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямів розвитку культури, які б
забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.
На сьогодні значну увагу необхідно приділяти роботі з військовослужбовцями,
зокрема, підтримці їх морального духу та задоволення культурних і духовних потреб
військовослужбовців.
Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з
боку владних структур всіх рівнів, виділення коштів на проведення іміджевих для
району культурно-мистецьких заходів, поліпшення матеріально-технічної бази та ін.

Це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури і духовності
в Олешківському районі на 2018-2019роки

II. Мета Програми
Метою Програми є вдосконалення в районі реалізації державної політики в
галузі культури, створення сприятливих умов для забезпечення організації дозвілля,
культурних та інформаційних потреб населення, збереження історико-культурної
спадщини, підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва.
III. Основні завдання та заходи програми
Основними завданнями програми є:
- поліпшення матеріально-технічної бази установ культур, впровадження сучасних
комп'ютерних технологій;
- модернізація закладів культури та їх оптимізація;
- збереження та утримання культурно-мистецької інфраструктури;
- підтримка та подальший розвиток аматорської народної творчості, збереження та
поширення народних традицій, сприяння розвитку культур етносів;
- підтримка народних аматорських колективів району, створення належних умов
для їх подальшого розвитку;
- підтримка та подальший розвиток фестивального руху в Олешківському районі;
- забезпечення систематичного поповнення бібліотечних фондів новими
надходженнями, повноцінної передплати періодичних видань для бібліотек;
- створення умов для залучення дітей до музичних шкіл;
- збереження та охорона культурної спадщини, подальше прийняття участі в
підготовці тому Зводу пам'яток історії та культури, паспортизації нерухомих об'єктів
культурної спадщини району.
Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатках 2 та 3.
III. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- вирішити комплекс соціально-економічних проблем галузі та забезпечити
повноцінне функціонування культосвітніх закладів, особливо сільської місцевості;
- зберегти та покращити роботу народних аматорських колективів району;
- підвищити ефективність діяльності установ та закладів культури;
- забезпечити координацію зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, організацій і установ на зміцнення ролі галузі культури в
житті суспільства та підвищення рівня забезпечення культурних потреб населення;
- створити належні умови для збереження та примноження української культури;
- забезпечити вільний доступ населення до інформації та її використання,
входження району до європейського культурно-інформаційного простору;
- забезпечити повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і
мистецтва.
Очікувані результати виконання Програми викладені у додатку 4.
ІУ.Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного,
районного, та місцевих бюджетів, виходячи з їх фінансових можливостей, а також
інших джерел не заборонених законодавством України.

Орієнтований обсяг фінансування Програми викладений у додатку 5 та
складає -24235,20тис. грн. у т.ч.:
2018 рік-12172,20 тис. грн.
2019 рік - 12063 тис. грн.

V.

Управління Програмою та контроль за її виконанням.

Головним виконавцем Програми є управління освіти, культури, сім'ї, молоді та
спорту Олешківської районної державної адміністрації, контроль за її виконанням
здійснює Олешківська районна державна адміністрація та Олешківська районна рада.

Начальник управління освіти, культури,
сім'ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації

О.Г. Зарівний

Додаток 2
до
програми
розвитку
культури і духовності в
Олешківському районі на
2018-2019 роки
№.

Заходи
до програми розвитку культури і духовності в Олешківському районі на 2018-2019 роки

з/п

Назва заходу

Відповідальні

Орієнтовний
обсяг
фінансування
(тис. грн.)

2018
1
1.

2.

3.

4.

2019

Джерела фінансування
Районни Місцеві Державний
й бюджет бюджети
бюджет
(тис.грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

2
3
4
І. Розвиток та збереження традицій і звичаїв українців

Проведення фестивалів, конкурсів, Управління освіти,
культури, сім'ї, молоді та
свят, розвитку аматорського
спорту районної
мистецтва.
державної адміністрації,
КЗ Олешківський ЦКД.
Управління освіти,
Участь в міжнародних,
культури, сім'ї, молоді та
всеукраїнських, регіональних,
обласних конкурсах - фестивалях спорту районної
державної адміністрації
Організація
та
проведення Управління освіти,
культурно-мистецьких
заходів культури, сім'ї, молоді та
щодо відзначення знаменних спорту районної
пам'ятних
дат
історії
та державної адміністрації,
Олешківська РДА, КЗ
сучасності, держави, краю.
«Олешківський ЦКД»
Проведення роботи по збору, Управління освіти,
вивченню
та
популяризації культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
фольклору.
державної адміністрації.
КЗ Олешківський
районний краєзнавчий
музей (співвиконавець)

Загальний
обсяг фінансування (тис.
грн.)

150

50

100

25

30

55

300

450

850

5

5

10

5

6

5

7

8

105

55

25

875

10

Виготовлення
та
придбання Управління освіти,
державної, обласної, районної культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
символіки
державної адміністрації,
КЗ Олешківський ЦКД.
Виготовлення та встановлення Управління освіти,
охоронних знаків та пам'ятників культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
державної адміністрації,
КЗ Олешківський
районний краєзнавчий
музей.

5.

6.

Здійснення вивчення кращого
досвіду
діяльності
закладів
культури та впровадження його у
роботу (підготовка методичної
літератури, буклетів).
Започаткування
проведення
районного конкурсу викладачів
школи естетичного виховання
«Кращий фахівець року» та
огляд-конкурс «Кращий клубний
заклад» і «Бібліотекар року».
Проведення конкурсу на кращий
аматорський колектив.

1.

2.

о
о.

Управління освіти,
культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
державної адміністрації
Управління освіти,
культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
державної адміністрації

Управління освіти,
культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
державної адміністрації
Виявлення та підтримка творчої Управління освіти,
обдарованої молоді (проведення культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
конкурсів, фестивалів).
державної адміністрації

4.

ВСЬОГО:
1.

10

20

50

50

100

5

105

595

1135

35

1170

540
II. Методична робота.

ВСЬОГО:

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20
5

10

10

25

20

40
40
80
ІІІ.Сприяння реалізації пілотного проекту «Радіо Громад»

Сприяння
реалізації
пілотного Управління освіти,
проекту «Радіо Громад» на території культури, сім'ї, молоді та
району та сприяння переходу спорту районної

20

10

5

85

радіостанцій проводового мовлення державної адміністрації,
у формат малопотужного РМ- КЗ Олешківський ЦКД»
мовлення:
придбання техніки (студійне
обладнання
для
виробництва, монтажу та
видачі в ефір аудіоконтенту,
обладнання для передачі
сигналу
від
студії
до
передавача,
Передавальне
обладнання
(Орієнтовний
радіус
зони
впевненого
прийому 10-20 км),
ліцензійний збір)
оплата праці - радіоведучий,
технік по обслуговуванню
радіообладнання

ВСЬОГО:
1

Забезпечення
потреби
захищеним статтям:

потреби

ВСЬОГО:
Керівник апарату районної
державної адміністрації

110

132

249,2

249,2

242

242

491,2

132
491,2
359,2
IV. Забезпечення діяльності закладів культури
по

Проплата енергоносіїв
Забезпечення
заробітній платі

249,2

по

Управління освіти,
культури, сім'ї, молоді та
спорту районної
державної адміністрації

5365

5902

11267

564

3886

4274

8160

408

9251

10176

19427

972

20399

10190,20

10943

21133,2

972

22145,2

4Лс

40
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11831
8568

Додаток З
до програми розвитку культури і
духовності в Олешківському
районі
на 2018-2019 роки
№

Модернізація закладів
(поліпшення матеріально-технічної бази)
установка світлотехнічного обладнання, оформлення сцени, придбання музичної
апаратури, сценічних костюмів, музичних інструментів, меблів
№
п/п

Назва закладу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Костогризівський СБК
Челбурдівський СБК
Підстепненський СБК
Козачелагерський СБК
Солонцівський СБК
Піщанівський СК
Раденський СБК
Новомаячківський СБК
Сагівський СБК
Олешківська дитяча
музична школа
Олешківський Центр
культури та дозвілля
Олешківська центральна
районна бібліотека
Олешківський районний
краєзнавчий музей
Абрикосівська сільська
бібліотека
Солонцівська сільська
бібліотека
Всього:

10
11
12

13
14

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Орієнтовни
й обсяг
фінансуван
ня
(тис. грн.)
2018 2019
15
20
25
ЗО
20
25
40
ЗО
30
25
20
25
20
25
30
25
20
15
85
75

Всього

35
55
45
70
55
45
45
55
35
160

550

600

1150

70

80

150

50

70

120

15

20

35

15
970

20
1120

35
2090

*
^

/У
^е^г
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Показники виконання програми розвитку культури і духовності в Олешківському районі на 20182019роки
№
п/п

Перелік
завдань

Перелік заходів

Показники виконання
заходу, один, виміру

2018

2019

1.

Розвиток та
збереження
традицій і
звичаїв
українців

1.1 Проведення
фестивалів, конкурсів,
свят, розвитку
аматорського мистецтва
1.2 Участь в
міжнародних,
всеукраїнських,
регіональних, обласних
конкурсах — фестивалях

затрат
- обсяг фінансового ресурсу,
спрямованого на забезпечення
функціонування заходів, тис.
грн.
продукту
кількість
запланованих
заходів
кількість охоплених осіб

75

80

ефективності,
- середня вартість
грн.

заходу,

якості,
-показник, що відображає
покращення
духовно
культурного рівня населення,
%.

1.3 Організація та
проведення культурномистецьких заходів,
щодо відзначення
знаменних пам'ятних
дат історії та
сучасності, держави,
краю.

затрат
- обсяг фінансового ресурсу,
спрямованого на забезпечення
функціонування заходів, тис.
грн.

Всьог Відповідаль
ний
0
виконавець
Управління
155
ОСВІТИ,

70

70

140

1000

1000

2000

1071

1143

2214

100

100

100

400

450

875

культури,
сім'ї, молоді
та спорту
Олешківської
районної
державної
адміністрації,
Олешківська
РДА,
КЗ
Олешківський
ЦКД,
КЗ
Олешківська
ДМШ,
КЗ
Олешківський
районний
краєзнавчий
музей.

Очікуваний
результат
Підтримка та
подальший розвиток
аматорської
народної творчості,
збереження та
поширення
народних традицій,
сприяння розвитку
культури

Підтримка
та
подальший розвиток
національно
патріотичного духу
дітей та молоді,
збереження
та
примноження
духовних цінностей
українського народу,
відновлення
та

збереження
української історії.
продукту
кількість
запланованих
заходів
кількість охоплених осіб

70

70

140

1000

1000

2000

5714

6429

12143

100

100

100

затрат
- обсяг фінансового ресурсу,
спрямованого на забезпечення
функціонування заходів, тис.
грн.
продукту
кількість
запланованих
заходів

5

5

10

4

4

8

ефективності,
-кількість
зібраного
та
вивченого матеріалу
якості,
-показник, що відображає
підвищення рівня вивчення
фольклорних
традицій
населення, %.

50

50

100

100

100

100

затрат
- обсяг фінансового ресурсу,
спрямованого на забезпечення
функціонування заходів, тис.
грн.
продукту
кількість
запланованих

10

10

20

5

5

10

Ефективності,
- середня вартість
грн.

заходу,

якості
- показник, що відображають
покращення
культурнодуховного рівня населення, %
1.4 Проведення роботи
по збору, вивченню та
популяризації
фольклору

1.5 виготовлення та
придбання державної,
обласної, районної
символіки

Збереження,
відновлення та
примноження
український
фольклорних
традицій
українського народу.

Збереження та
примноження
українських
цінностей,
сприяння
національно -

заходів
ефективності,
-кількість виготовленої та
придбаної символіки
якості,
-показник, що відображає
рівень
підвищення
національно-патріотичного
виховання молоді
1.6 виготовлення та
встановлення
охоронних знаків та
пам'ятників

2

Методична
робота

1.1 Здійснення вивчення
кращого
досвіду
діяльності
закладів
культури
та
впровадження його у
роботу
(підготовка
методичної літератури,
буклетів).
1.2
Започаткування

5

5

10

100

100

100

затрат
- обсяг фінансового ресурсу,
спрямованого на забезпечення
функціонування заходів, тис.
грн.
продукту
кількість
запланованих
заходів
ефективності,
-кількість виготовлених та
встановлених
охоронних
знаків та пам 'ятників

50

50

100

якості,
- показник, що відображає
підвищення
духовно
культурного рівня населення,
%.

3

3

6

3

3

6

100

100

100

40

80

10

20

4000

8000

затрат
— обсяг фінансового ресурсу, 40
спрямованого на забезпечення
функціонування заходів, тис.
грн.
продукту
10
- кількість запланованих
заходів
ефективності,
середня вартість заходу, грн. 4000

патріотичного
виховання молоді

Охорона,
збереження,
цільове
використання
популяризація
об'єктів
культурної
спадщини

Управління
освіти,
культури,
сім'ї, молоді
та спорту
Олешківської
районної
державної
адміністрації,
КЗ

та

Підвищення
ефективності
діяльності установ
та
закладів
культури;
забезпечення
координації зусиль
місцевих
органів
виконавчої влади та
органів
місцевого

3

Сприяння
реалізації
пілотного
проекту
«Радіо
Громад»

проведення районного
конкурсу
викладачів
школи
естетичного
виховання
«Кращий
фахівець
року»
та
огляд-конкурс «Кращий
клубний
заклад»
і
«Бібліотекар року».
1.3 Проведення
конкурсу на кращий
аматорський колектив.
1.4
Виявлення
та
підтримка
творчої
обдарованої
молоді
(проведення конкурсів,
фестивалів).

якості,
- показник, що відображає
покращення
духовно
—
культурного рівня населення,
%.

1 Сприяння реалізації
пілотного проекту «Радіо
Громад»
на
території
району
та
сприяння
переходу
радіостанцій
проводового мовлення у
формат
малопотужного
РМ-мовлення

затрат
- обсяг фінансового ресурсу,
359,2
спрямованого на забезпечення
функціонування заходів, тис.
грн.
продукту
- кількість запланованих
85
заходів
ефективності,
кількість охоплених осіб
якості,
4500
- показник, що відображає
підвищення
інформування
населення
та
його
100
оповіщення., %.

200

200

200

132

491,20

85

170
9000

4500
100
100

Олешківський
ЦКД,
КЗ
Олешківська
центральна
районна
бібліотека.

самоврядування,
організацій і установ
на зміцнення ролі
галузі культури в
житті суспільства та
підвищення
рівня
забезпечення
культурних потреб
населення;
створення належних
умов для збереження
та
примноження
української
культури;
збереження
та
покращення роботи
народних
аматорських
колективів району

Управління
освіти,
культури,
сім'ї, молоді
та спорту
Олешківської
районної
державної
адміністрації,
КЗ
Олешківський
ЦКД.

Забезпечення
населених пунктів
програмами
суспільного та
місцевого
радіомовлення, що
сприятиме
підвищенню
інформування
населення та його
оповіщення.

4

затрат
Модернізаці Поліпшення
обсяг фінансового ресурсу,
матеріально - технічної
я

бази закладів культури, спрямованого на забезпечення 970
бібліотечних
закладів, функціонування заходів, тис.
грн.
КЗ
Олешківського
продукту
14
районного краєзнавчого
- кількість охоплених закладів
музею, КЗ Олешківської ефективності,
ДМШШ.
-середні
витрати
на
69,3
од.установи, тис.грн.
якості,
- показник, що відображає
покращення матеріально технічного стану закладів , %.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

100

1120

2090

14

14

80

149,3

100

100

Поліпшення
Управління
матеріальноосвіти,
технічної бази
культури,
сім'ї, молоді установ культур,
впровадження
та спорту
Олешківської сучасних
комп'ютерних
районної
технологій;
державної
модернізація
адміністрації,
закладів культури та
КЗ
Олешківський їх оптимізація;
збереження та
ЦКД.
утримання
культурномистецької
інфраструктури

Ц .
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Додаток 5 .
до програми розвитку
культури і духовності в
Олешківському районі
на 2018-2019 роки
№

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми
Джерела
фінансування
Районний
бюджет
Місцевий
бюджет
Державний
бюджет
Усього

Орієнтовний обсяг
фінансування,
тис. грн.
23223,20

Керівник апарату районної
державної адміністрації

У тому числі за роками
2019
2018
11160,20

40

40

972

972

24235,20

12172,20
Л.л

12063
-

12063
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