
                                                                                                           
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  19 жовтня  2012 року        №  244 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Програми розвитку 

театрального мистецтва в Голованівському районі 

на період до 2015року 

 

 

Розглянувши поданий районною державної адміністрацією  проект 

Програми розвитку театрального мистецтва в Голованівському районі до 

2015року, відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити програму розвитку театрального мистецтва в 

Голованівському районі на період до 2015року (додається). 
 

2.  Рекомендувати  районній державній адміністрації   під час 

розроблення районного бюджету 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 

№ 244 
 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

розвитку театрального мистецтва в Голованівському районі  

Кіровоградської області на період до 2015 року 

 

І.Загальні положення 

 

Районна Програма розвитку театрального мистецтва в Голованівському 

районі на період до 2015 року розроблена на виконання законів України від        

31 травня 2005 року № 2605-ІV «Про театри і театральну справу», від 14 грудня 

2010 року № 2778-VІ «Про культуру», доручення голови обласної державної 

адміністрації від 02 лютого 2012 року № 01-27/23/1 та завдань, визначених 

обласною Програмою «Центральний регіон – 2015» та рішення Кіровоградської 

обласної ради від 27 липня 2012 року № 326 «Про затвердження обласної 

програми розвитку театрального мистецтва в Кіровоградській області на період 

до 2015 року». 

Кіровоградщина – колиска українського професійного театру, заснована 

плеядою корифеїв національної сцени – Марком Кропивницьким, Іваном 

Карпенко-Карим, Миколою Садовським та іншими, які 27 жовтня 1882 року на 

сцені Єлисаветградського зимового театру виставою «Наталка Полтавка», де в 

головній ролі дебютувала Марія Заньковецька, започаткували це феноменальне 

явище вітчизняного і світового мистецтва. 

Продовжувати велику справу своїх попередників судилося 

Кіровоградському академічному обласному українському музично-

драматичному театру ім. М.Л.Кропивницького та Кіровоградському 

академічному обласному театру ляльок. 

Прямим спадкоємцем театру корифеїв є Кіровоградський академічний 

обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького, 

який засобами сучасного сценічного мистецтва розвинув традиції своїх славних 

попередників.  

 

ІІ. Визначення проблем,на розв’язання  

яких спрямована Програма 

 

Сучасний стан розвитку театрального мистецтва Голованівського району 

характеризується невирішеністю проблемних питань, пов’язаних з: 

недостатнім рівнем кадрового забезпечення театральних колективів 

району; 



низьким станом матеріально-технічного забезпечення колективів району, 

який не відповідає сучасним тенденціям розвитку театрального мистецтва; 

відсутністю високохудожніх сценічних творів сучасної драматургії; 

вирішення комплексу окреслених питань дозволить створити умови для 

подальшого розвитку театрального мистецтва в районі. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є створення умов для подальшого розвитку 

театрального мистецтва в районі, спрямованого на формування і задоволення 

творчих потреб та інтересів громадян, задоволення естетичних запитів глядачів 

різноманітними видами театрального продукту. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

1. Розвиток театрального мистецтва та аматорських театральних 

колективів району буде здійснюватись шляхом: 

 

зміцнення матеріально-технічної бази театральних колективів району; 

створення театральних гуртків та студій у позашкільних,загальноосвітніх 

навчально-виховних закладах та закладах культури району; 

постановки нових прем’єрних вистав; 

забезпечення участі аматорських театральних колективів району у 

обласних, всеукраїнських та відкритих театральних фестивалях,конкурсах; 

організації та проведення районного свята театрального мистецтва 

«Вересневі самоцвіти»; 

участі в обласному огляді-конкурсі «Театральна весна Кіровоградщини»; 

виготовлення друкованої рекламно-презентаційної продукції про 

діяльність театральних колективів району. 

 

2. Реалізація Програми здійснюватиметься у межах коштів, передбачених 

у державному та місцевому бюджеті, інших джерелах, не заборонених чинним 

законодавством України. 

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування 

заходів Програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається 

у сумі 87000 грн. (згідно з додатком), з них: 2013 рік – 29000 тис.грн.; 2014 рік – 

29000 тис.грн.; 2015 рік – 29000 тис.грн.; кошти районного бюджету – всього               

87000 тис.грн., за роками: 2013 рік – 29000 тис.грн.; 2014 рік – 29000 тис.грн.; 

2015 рік – 29000 тис.грн. 

 

3. Реалізація заходів Програми буде здійснюватись протягом                     

2013-2015 років. 

 

 



V. Перелік завдань і заходів Програми та  

результативні показники 

 

1. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є: 

задоволення естетичних запитів глядачів різноманітними видами 

театрального продукту; 

проведення театрально-мистецьких заходів, спрямованих на формування 

і задоволення творчих потреб та інтересів громадян; 

кадрове забезпечення театральної діяльності та підтримка творчих 

особистостей, діяльність яких пов’язана з розвитком театрального мистецтва; 

створення належних матеріально-технічних умов для подальшого 

розвитку театрального мистецтва; 

інформаційне забезпечення розвитку театрального мистецтва. 

 

2. Виконання Програми до 2015 року дасть змогу: 

утвердити за Кіровоградщиною, яка є «колискою українського 

професійного театру» славу визнаного центру театрального культурно-

мистецького життя України; 

забезпечити доступність усіх видів театрального мистецтва широким 

верствам населення та гостям району; 

збільшити глядацьку аудиторію театральних колективів; 

збільшити рівень охоплення населення району для участі в театральних 

колективах з метою подальшого їх розвитку. 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання 

 

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною 

адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, спорту, у справах сімї , молодіжної політики. 

 

2. Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми 

будуть: 

звітність структурних підрозділів 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 постійній комісії з 

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

політики. 

 

3. Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює 

відділ культури і туризму райдержадміністрації. 

 



4. Відділу культури і туризму райдержадміністрації проінформувати 

управління культури і туризму облдержадміністрації про виконання районної 

Програми щороку до 20 січня, починаючи з 2014 року. 

 

5. Відділ культури і туризму райдержадміністрації інформує постійну 

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

справах сім’ї, молодіжної політики щороку до 20 лютого починаючи з                

2014 року. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. Заходи щодо реалізації районної Програми розвитку театрального мистецтва в  

Голованівському районі на період до 2015 року 

 

№ 

п/

п 

Заходи 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня  

(тис.грн) 

Очікувані джерела фінансування 

Очікувані 

результати 
Державний 

бюджет 

(тис.грн) 

Обласний 

бюджет 

(тис.грн) 

Бюджети 

районів 

та міст 

обласного 

значення 

(тис.грн) 

Інші 

джерела 

(тис.грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Створення належних матеріально-технічних умов для подальшого розвитку театрального мистецтва 

1. 

 

 

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

аматорських 

театральних 

колективів 

району 

Відділ 

культури і 

туризму 

районної 

державної 

адміністрації 

2013 

2014 

2015 

10000 

10000 

10000 

 

  10000 

10000 

10000 

 

Стимулювання  

розвитку 

театральної 

справи шляхом 

удосконалення її 

матеріально 

технічної бази 

 Кадрове забезпечення театральної діяльності та підтримка творчих особистостей, діяльність яких пов’язана з розвитком 

театрального мистецтва 

 

1. 

 

Забезпечення 

роботи творчої 

лабораторії 

Відділ  

культури і 

туризму  

2013 

2014 

2015 

500 

500 

500 

  500 

500 

500 

  



та постійно 

діючого 

семінару для 

керівників 

аматорських 

театральних 

колективів 

району на базі 

районного 

Будинку 

культури 

районної 

державної 

адміністрації 

Задоволення естетичних запитів глядачів різноманітними видами театрального продукту 

1. Участь 

районних 

театральних 

колективів  у 

проведенні 

культурно-

мистецької 

акції «Майстри 

мистецтв – 

трудівникам 

села» 

Відділ  

культури і 

туризму  

районної 

державної 

адміністрації 

2013 

2014 

2015 

5000 

5000 

5000 

  5000 

5000 

5000 

 Збільшення  

діючого 

репертуару 

театральних 

колективів 

району,обмін 

досвідом 

 



2. Участь 

районних 

театральних 

колективів у 

проведенні 

культурно-

мистецької 

акції «Майстри 

мистецтв –

дітям» 

 

Відділ  

культури і 

туризму  

районної 

державної 

адміністрації 

2013 

2014 

2015 

5000 

5000 

5000 

  5000 

5000 

5000 

 Збільшення   

діючого 

репертуару 

театральних 

колективів 

району,обмін 

досвідом 

Проведення театрально-мистецьких заходів, спрямованих на формування і задоволення творчих потреб  

та інтересів громадян 

1. Проведення 

Всеукраїнсько

го свята 

театрального 

мистецтва 

«Вересневі 

самоцвіти» 

 

 

 

 

 

 

Відділ    

культури і 

туризму  

районної 

державної 

адміністрації 

2013 

2014 

2015 

2000 

2000 

2000 

  2000 

2000 

2000 

 Популяризація  

театрального 

мистецтва,виявл

ення і розкриття 

творчих 

здібностей 

учасників 

театральних 

колективів 

 

2. Участь в 

обласному 

огляді-

конкурсі 

аматорських 

Відділ  

культури і 

туризму  

районної 

державної 

2013 

2014 

2015 

2000 

2000 

2000 

  2000 

2000 

2000 

 Збереження  

театральних 

традицій 

Кіровоградщини 



театральних 

колективів 

«Театральна 

весна 

Кіровоградщи

ни» 

 

адміністрації 

3. Проведення 

районних 

оглядів-

конкурсів 

аматорських 

театральних 

колективів, 

театральних 

свят, 

театралізовани

х дійств 

 

 

 

 

 

Відділ  

культури і 

туризму, 

відділ освіти 

районної 

державної 

адміністрації ї 

2013 

2014 

2015 

2000 

2000 

2000 

  2000 

2000 

2000 

  

 

4. Забезпечення 

створення та 

функціонуванн

я театральних 

гуртків та 

студій у 

позашкільних 

та 

Відділ освіти   

районної 

державної 

адміністрації 

2013 

2014 

2015 

1000 

1000 

1000 

  1000 

1000 

1000 

 Підтримка  

обдарованої 

молоді, розвиток 

аматорського 

театрального 

мистецтва, 

залучення 

більшого кола 



загальноосвітн

іх навчально-

виховних 

закладах 

району 

 

дітей до занять 

театральним 

мистецтвом   

5. Започаткуванн

я та 

проведення 

районних 

конкурсів та 

фестивалів 

театральних 

колективів 

шкільної 

молоді  

Відділ освіти   

районної 

державної 

адміністрації 

2013 

2014 

2015 

1000 

1000 

1000 

  1000 

1000 

1000 

  

Інформаційне забезпечення розвитку театрального мистецтва 

 

1. Виготовлення 

друкованої 

рекламно-

презентаційної 

продукції про 

діяльність 

театральних 

колективів 

району та 

творчу 

спадщину 

фундаторів 

українського 

театру 

Відділ  

культури і 

туризму 

районної 

державної 

адміністрації 

2013 

2014 

2015 

500 

500 

500 

   500 

500 

500 

Створення умов 

для зростання 

рівня 

доступності 

населення до 

кращих зразків 

театрального 

мистецтва 



 

  Всього    87000       

  з них:   2012        

      2013 29000    29000   

      2014 29000    29000   

      2015 29000    29000   

 

 
_________________________ 

 



Додаток  

до районної Програми  

розвитку театрального  

мистецтва в Голованівському  

районі  на період до 2015 року 

затвердженої рішенням  

районної ради  

від 19 жовтня 2012року № 244 

 

 

 

Фінансове забезпечення районної Програми розвитку театрального 

мистецтва в Голованівському районі на період до 2015 року 

 

№ 

п/п 

Обсяг коштів, який 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

Усього витрат на 

виконання Програми, 

грн.  

1 2 3 4 5 6 

1. Обсяг ресурсів, усього 

тис. грн. у тому числі: 
29000 29000 29000 87000 

2. Державний бюджет     

3. Обласний бюджет     

4. Районний (міський) 

бюджет 
29000 29000 29000 87000 

5. Інші джерела     

 

 

Примітка: обсяги коштів які пропонується залучати на виконання районної 

програми, підлягають уточненню під час затвердження (внесення 

змін) місцевих бюджетів на відповідний рік, виходячи з їх 

фінансових можливостей.  

 

 
_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

районної програми розвитку театрального мистецтва в Голованівському 

районі на період до 2015 року 

 

 

1. Програма затверджена 

розпорядженням голови 

районної державної 

адміністрації від 17 вересня 

2012 року №435-р 

 

2. Ініціатор розроблення програми Відділ культури  і туризму 

райдержадміністрації 

3. Підстава розроблення районної 

програми 

Обласна програма розвитку 

театрального мистецтва в 

Кіровоградській області на період до 

2015 року, затверджена рішенням сесії 

обласної ради  від 27 липня 2012 року 

№326 

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, відділ освіти 

райдержадміністрації 

7. Термін реалізації програми 2013 – 2015 роки 

8. Етапи виконання програми 2013 – 2015 роки 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього, у 

тому числі: 

87.0 тис.грн. 

10. Кошти місцевого бюджету 87.0 тис.грн. 

11. Інші джерела - 

12. Основні джерела фінансування  Місцевий бюджет  
 

 

 

 

 

 

 


