
                                                                                                            
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  19 жовтня  2012 року        № 243 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Програми з відновлення, 

модернізації та ремонту систем опалення 

закладів культури на 2012-2015роки 

 

 

Розглянувши поданий районною державної адміністрацією  проект 

Програми з відновлення, модернізації та ремонту систем опалення закладів 

культури на 2012-2015роки, відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити Програму з відновлення, модернізації та ремонту систем 

опалення закладів культури на 2012-2015роки (додається). 
 

2.  Рекомендувати  районній державній адміністрації, сільським та 

селищним радам   під час розроблення відповідних  бюджетів на 2013-2015роки 

передбачати видатки, на виконання заходів передбачених даною Програмою. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики 

та у справах сім’ї. 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від 19 жовтня 2012року 

№ 243 
 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  

з відновлення, модернізації та ремонту систем опалення  

закладів культури на 2012-2015 роки 
 

І. Загальні положення 
 

Районна Програма з відновлення, модернізації та ремонту систем 

опалення закладів культури на 2012-2015 роки розроблена на виконання 

рішення Кіровоградської обласної ради від 27 липня  2012 року № 324 «Про 

обласну програму з відновлення, модернізації та ремонту систем опалення 

закладів культури на 2012-2015 роки». 

Заклади культури району відіграють провідну роль у збереженні 

національної культурної спадщини, народних традицій, звичаїв. Вони є 

центром культурного та духовного розвитку, активного відпочинку жителів сіл 

і селищ району, організованого дозвілля підростаючого покоління, осередком 

творчої діяльності та розвитку особистостей. 

Приміщення закладів культури окрім виступів творчих колективів 

активно використовуються для проведення загальнодержавних свят і заходів, 

конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, концертів тощо. 

Щороку у приміщеннях закладів культури клубного типу проводиться 

більше тисячі культурно - дозвільних заходів, в яких беруть участь понад           

100 тисяч глядачів. 

Населення району обслуговує 31 бібліотека з книжковим фондом більше 

2.5 тисяч примірників, їх послугами щороку користується більше 13 тисяч 

жителів Голованівщини. На базі закладів культури району функціонують 

гуртки, творчі об’єднання, клуби за інтересами, регулярно проводяться 

семінари, засідання за круглим столом, бесіди, лекції, творчі зустрічі тощо. 

Музейні заклади області є скарбницею понад 7 тисяч предметів 

Музейного фонду України – культурної та духовної спадщини краю. 

Одним із основних завдань розвитку галузі «культура» є збереження 

наявної мережі закладів культури і мистецтв та створення для них сприятливих 

умов господарювання, а це в першу чергу – якісне обслуговування населення та 

надійне збереження бібліотечних та музейних фондів. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання  

якої спрямована Програма 



Внаслідок високого ступеня зносу основних фондів та моральної 

застарілості обладнання ускладнено забезпечення належних умов для 

ефективної роботи закладів культури, особливо у сільській місцевості. 

Незважаючи на деякі позитивні зміни щодо поліпшення матеріально-

технічної бази закладів культури останніми роками, через багаторічне 

недофінансування галузі стан її залишається незадовільним. 

Будівлі закладів культури області збудовані у 60-70-х роках минулого 

століття. Через тривалий термін експлуатації та обмеженість видатків на 

ремонт, приміщення закладів культури зазнали значних руйнувань, а інженерні 

комунікації мають стовідсоткову зношеність. Більшість систем опалення 

вичерпали свій ресурс, застаріли і не відповідають сучасним вимогам з 

енергозбереження. 

Протягом опалювального сезону 2011/2012 року через технічну 

несправність котелень та систем опалення не опалювалось 41 заклад культури, 

що склало 33 відсоток від загальної мережі. 

Умови функціонування більшості закладів культури не відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам, погіршують рівень надання культурно-

мистецьких послуг населенню. У музейних закладах не забезпечено 

дотримання температурного режиму. 

Відсутність опалення призводить до значних руйнувань, негативно 

впливає на несучу спроможність основних конструктивних елементів будівель-

об’єктів з масовим перебуванням людей, створює загрозу безпечному 

перебуванню відвідувачів, більшість з яких – діти і молодь. 

Відновлення роботи систем опалення закладів культури, заміна їх на 

альтернативні є неможливим без модернізації електричних мереж, які застаріли 

і не витримують навантаження від сучасного електрообладнання, центральних 

мереж тепло- та газопостачання, збільшення обсягів виробництва біопалива, 

пеллет, тріски. 

Для вирішення зазначених питань необхідний комплексний підхід, а саме 

розробка заходів з модернізації систем тепло-, газо- та електропостачання, 

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних  

ресурсів, а також підтримки місцевих органів виконавчої влади шляхом 

цільового фінансування. 
 

ІІІ. Визначення мети Програми  

 

Метою Програми є: 

поліпшення рівня обслуговування населення; 

створення належних умов зберігання та експонування предметів 

Музейного фонду України та бібліотечних фондів; 

збереження експлуатаційної спроможності будівель; 

зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок 

підвищення ефективності їх використання.  

 

 



ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

 обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється на рівні сіл та селищ районного 

значення шляхом затвердження відповідної Програми. 

Забезпечення стовідсоткового опалення закладів культури в кожному 

селі, селищі району буде здійснюватись шляхом: 

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання 

енергетичних ресурсів, електричного теплоакумуляційного обігріву; 

використання  палива місцевих вугільних родовищ; 

використання біопалива, відходів сільськогосподарського виробництва 

(пеллет, тріски тощо); 

модернізації мереж тепло-, газо- та електропостачання; 

зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у 

результаті впровадження сучасних енергоефективних технологій, зокрема 

шляхом; 

приведення теплотехнічних характеристик будівель закладів культури до 

сучасних вимог, норм і стандартів, зменшення втрат енергоресурсів; 

здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого 

ставлення до необхідності ощадливого споживання паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Реалізація Програми здійснюватиметься у межах коштів, передбачених у 

місцевих бюджетах, інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України. 

Прогнозний обсяг коштів, що планується залучити для фінансування 

заходів програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається у 

сумі 403 тис.грн. (додаток 1), з них: 

кошти районних бюджетів – всього 50 тис.грн., разом з тим за роками: 

2013 рік – 50 тис.грн.; 

кошти сільських бюджетів – всього 101 тис.грн., разом з тим за роками: 

2012 рік – 0 тис.грн.; 2013 рік – 33 тис.грн.; 2014 рік – 50 тис.грн.; 2015 рік –        

18 тис.грн.; 

інші джерела фінансування – всього 252 тис.грн., разом з тим за роками: 

2012 рік – 200 тис.грн.; 2013 рік – 28 тис.грн.; 2014 рік – 16 тис.грн.; 2015 рік – 

8 тис.грн. 

Програма розроблена на чотири роки та буде реалізовуватись протягом 

2012-2015 років. 

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 

послідовної реалізації заходів, спрямованих на забезпечення стовідсоткового 

опалення закладів культури району. 

 

V. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Основними (пріоритетними) завданнями Програми є: 

 



вивчення проблемних питань, пов’язаних з опаленням закладів культури 

району;  

вивчення досвіду інших регіонів у напрямку впровадження нових систем 

опалення з використанням альтернативних джерел палива; 

організація та проведення семінарів на базі закладів культури, де 

встановлено нові системи опалення із застосуванням альтернативних видів 

палива для демонстрування ефективності від впровадження новітніх технологій 

в опаленні; 

складання планів з відновлення систем опалення з передбаченням до 

кінця 2015 року стовідсоткового забезпечення опалення закладів культури 

(додаток 2); 

встановлення, заміна, реконструкція та модернізація існуючих систем 

опалення закладів культури із застосуванням альтернативних видів палива, 

найбільш ефективних для кожної території; 

будівництво або модернізація котелень у будівлях, облаштування або 

ремонт теплових пунктів; 

проведення термоізоляції зовнішніх стін будівель, покрівель, підвалів та 

фундаментів; 

заміна і ремонт віконних блоків та вхідних дверей до будівель; 

модернізація у будівлях теплових, водопровідних, каналізаційних, 

вентиляційних та електричних мереж; 

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів, 

запровадження багатотарифного обліку електроенергії. 

 

Виконання Програми до 2015 року дасть змогу: 

забезпечити проведення на високому рівні культурних і мистецьких 

заходів, поліпшення рівня обслуговування населення; 

створити умови для розвитку професійного мистецтва та народної 

творчості; 

забезпечити збереження експлуатаційної спроможності будівель закладів 

культури; 

забезпечити належні умови зберігання предметів Музейного фонду 

України та бібліотечних фондів; 

забезпечити економне використання енергоресурсів закладами культури 

району. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною 

адміністрацією та постійними комісіями районної ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики та з питань 

промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, енергоефективності, 

транспорту та комунікацій.  

 

Основними  формами контролю за реалізацією заходів Програми будуть: 



 

звітність райдержадміністрації про виконання Програми; 

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях ради 

відділу культури і туризму райдержадміністрації; 

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід 

реалізації Програми керівництву райдержадміністрації та постійним комісіям 

районної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах 

сім’ї, молодіжної політики та з питань промисловості, інноваційно-

інвестиційного розвитку, енергоефективності, транспорту та комунікацій. 

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює 

відділ культури і туризму райдержадміністрації. 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації інформує управління 

культури і туризму облдержадміністрації про виконання районної Програми 

щороку до 01 квітня та 01 вересня. 

Відділу культури і туризму райдержадміністрації інформувати 

керівництво районної державної адміністрації та постійні комісії районної ради 

з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної 

політики та з питань промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, 

енергоефективності, транспорту та комунікацій щороку до 25 квітня та                

01 жовтня. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VІІ. Заходи щодо реалізації районної Програми з відновлення,  

модернізації та ремонту систем опалення закладів культури на 2012-2015 роки 
 

№ 

п/п 

 

Назва заходу 

 

Відповідальний 

виконавець 

 

Джерела 

фінансування 

(державний 

бюджет, місцевий 

бюджет, інші 

джерела) 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. Передбачено 

програмою 

"Центральний 

регіон – 2015" 
Всього 

у тому числі за роками: 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голованівський район 

1. Капітальний ремонт системи 

опалення Побузької дитячої 

музичної школи 

Відділ культури і 

туризму районної 

державної 

адміністрації 

Районний бюджет 50,0 - 50,0 - - - 

2. Капітальний ремонт системи 

опалення Голованівського 

районного Будинку культури 

Відділ культури і 

туризму районної 

державної 

адміністрації 

Інші джерела 200,0 200,0  - - + 

3. Капітальний ремонт системи 

опалення Вербівського сільського 

Будинку культури та сільської 

бібліотеки 

Вербівська 

сільська рада 

Сільський бюджет 7,0 - 7,0 - - - 

4. Капітальний ремонт системи 

опалення Грузького сільського 

Будинку культури та сільської 

бібліотеки 

Грузька сільська  

рада 

Сільський бюджет 7,0 - 7,0  - - 

5. Капітальний ремонт системи 

опалення Ємилівського 

сільського Будинку культури  

Ємилівська 

сільська рада 

Сільський бюджет 8,0 - - 8,0 - - 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Капітальний ремонт системи 

опалення Шепилівського 

сільського Будинку культури та 

сільської бібліотеки 

Шепилівська 

сільська рада 

Інші джерела 7,0  7,0 - - + 

7. Капітальний ремонт системи 

опалення Олександрівського 

сільського клубу та сільської 

бібліотеки 

Шепилівська 

сільська рада 

Сільський бюджет 5,0 - - - 5,0 - 

8. Капітальний ремонт системи 

опалення Капітанського 

сільського Будинку культури та 

сільської бібліотеки 

Капітанська 

сільська рада 

Сільський бюджет 8,0 - - 8,0 - - 

9. Капітальний ремонт системи 

опалення Липовеньківського 

сільського Будинку культури 

Липовеньківська 

сільська рада 

Сільський бюджет 8,0 - - 8,0 - - 

10. Капітальний ремонт системи 

опалення Клинівського сільського 

Будинку культури та сільської 

бібліотеки 

Клинівська 

сільська рада 

Сільський бюджет 7,0 - 7,0 - - - 

11. Капітальний ремонт системи 

опалення Красногірського 

сільського Будинку культури 

Красногірська 

сільська рада 

Сільський бюджет 5,0 - 5,0 - - - 

12. Капітальний ремонт системи 

опалення Роздольського 

сільського клубу та сільської 

бібліотеки 

Роздольська 

сільська рада 

Сільський бюджет 8,0 - - 8,0 - - 
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13. Капітальний ремонт системи 

опалення Крутеньківського 

сільського Будинку культури та 

сільської бібліотеки 

Крутеньківська 

сільська рада 

Інші джерела 7,0 - 7,0 - - + 

14. Капітальний ремонт системи 

опалення Люшнюватського 

сільського Будинку культури та 

сільської бібліотеки 

Люшнюватська 

сільська рада 

Сільський бюджет 5,0 - - - 5,0 - 

15. Капітальний ремонт системи 

опалення музею «Спартак» 

с.Красногірка 

Красногірська 

сільська рада  

Сільський бюджет 5,0 - - 5,0 - - 

16. Капітальний ремонт системи 

опалення Межирічківського 

сільського Будинку культури 

Межирічківська 

сільська рада 

Інші джерела 8,0 - - 8,0 - + 

17. Капітальний ремонт системи 

опалення Краснопільського 

сільського клубу  

Межирічківська 

сільська рада 

Інші джерела  - - - 8,0 + 

18. Капітальний ремонт системи 

опалення Наливайського 

сільського клубу  

Наливайківська 

сільська рада 

Сільський бюджет 8,0 - - 8,0 - - 

19. Капітальний ремонт системи 

опалення Перегонівського 

сільського Будинку культури та 

сільської бібліотеки 

Перегонівська 

сільська рада 

Інші джерела 7,0 - 7,0 - - + 

20. Капітальний ремонт системи 

опалення Давидівського 

сільського клубу 

Перегонівська 

сільська рада 

Сільський бюджет 7,0 - 7,0 - - - 

21. Капітальний ремонт системи 

опалення Свірнівського 

сільського Будинку культури 

 

Свірнівська 

сільська рада 

Інші джерела 7,0 - 7,0 - - + 
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22. Капітальний ремонт системи 

опалення Троянського сільського 

Будинку культури 

Троянська 

сільська рада 

Сільський бюджет 5,0 - - 5,0 - - 

23. Капітальний ремонт системи 

опалення Новосільського 

сільського клубу 

Розкішненська 

сільська рада 

Інші джерела 8,0 - - 8,0 - + 

24. Капітальний ремонт системи 

опалення Табанівського 

сільського клубу 

Лебединська 

сільська рада 

Сільський бюджет 8,0 - - - 8,0 - 

 Всього по району 403 200 111 66 26 - 

Всього Районний бюджет 50,0 - 50,0 - -  

Сільський бюджет 101 - 33.0 50,0 18 

Інші джерела 252 200 28 16 8 

Разом 403 200 111 66 26 

 

 

 
_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до районної Програми  

з відновлення модернізації  

та ремонту системи  

опалення закладів  

культури на 2012-2015 роки 

затвердженої рішенням  

районної ради  

від 19 жовтня 2012року № 243 

 

 

Фінансове забезпечення районної Програми з відновлення, модернізації та 

ремонту систем опалення закладів культури на 2012-2015 роки 

 
Обсяг коштів 

який 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг 

ресурсів, 

усього тис. 

грн. у тому 

числі: 

200,0 11,0 66,0 26,0 403,0 

Районний 

бюджет 

- 50 - - 50 

Сільський 

бюджет 

- 33,0 50,0 18,0 101,0 

Інші джерела 200,0 28,0 16,0 8,0 252,0 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до районної Програми  

з відновлення модернізації  

та ремонту системи  

опалення закладів  

культури на 2012-2015 роки 

затвердженої рішенням  

районної ради  

від 19 жовтня 2012року № 243 

 

 

Показники продукту виконання районної Програми з відновлення, 

модернізації та ремонту систем  

 

№ 

п/п 

Назва 

показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початку 

Програми 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

Результат 

дії на 

кінець 

Програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Кількість 

закладів 

культури 

району, що 

забезпеченні 

опаленням  

од. 21 22 32 41 45 45 

 

 

 

 

_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

районної програми з відновлення, модернізації та ремонту систем опалення закладів 

культури на 2012 –2015 роки 

 

 

1. Програма затверджена 

розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 17 

вересня 2012 року №434-р 

 

2. Ініціатор розроблення програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

3. Підстава розроблення районної 

програми 

Обласна програма з відновлення, 

модернізації та ремонту систем опалення 

закладів культури на 2012 –2015 роки 

затверджена рішенням сесії обласної ради  

від 27 липня 2012 року №324 

4. Розробник програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

6. Учасники програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

7. Термін реалізації програми 2012 – 2015 роки 

8. Етапи виконання програми 2012 – 2015 роки 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього, у тому числі: 

403.0 тис.грн. 

10. Кошти місцевих бюджетів 151.0 тис.грн. 

11. Інші джерела 252.0 тис.грн. 

12. Основні джерела фінансування  Місцеві бюджети та інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


