
V. Заходи щодо реалізації Програми культурно-мистецького розвитку району на 2013рік  

 

№ з/п Назва заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг фінансування  

(тис. грн.) 

Всього У тому числі 

Місцевий бюджет Позабюджет

ні кошти 

1 2 3 4 5 6 7 

 

І. Культурно – мистецькі заходи, відзначення пам’ятних дат 

1 Організувати та провести урочистості, концерти 

та культурно – мистецькі заходи: 

    

 

 

 

1.1 Фестиваль хорової музики Відділ культури і туризму 

РДА, Голованівська 

ДШМ, Побузька ДМШ 

жовтень 5.0 5.0  

1.2 Присвячені 24-й річниці виведення військ з 

Афганістану 

Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

лютий 0.5 0.5  

1.3 Присвячені Міжнародному дню прав жінок і 

миру 

Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

Березень 

 

1.5 1.5  

1.4 Присвячені дню народження  видатного 

українського поета, художника, мислителя 

Т.Г.Шевченка 

Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

березень 0.1 0.1  
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1.5 Проведення районного конкурсу «Кращий 

читач року» 

Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

районна бібліотека для 

дітей 

березень 0.3 0.3  

1.6 Присвячені Всеукраїнському Дню працівників 

культури та аматорів народного мистецтва 

Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

травень  3.0 3.0  

1.7 Присвячені 68-й річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 

 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

травень 

 

1.5 1.5  

1.8 Проведення Міжнародної акції «Ніч музеїв» Відділ культури і туризму 

РДА, музеї району, РБК 

травень 0.3 0.3  

1.9 Присвячені 17-й річниці Дня Конституції 

України 

Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

червень 0.2 0.2  

1.10 Районний літературно – мистецький фестиваль 

«Приятранське літо» 

Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

червень 1.5 1.5  

1.11 Заходи до Дня молоді Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації,, 

РБК 

липень 1.0 1.0  
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1.12 Присвячені 22 -й річниці незалежності України Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

серпень 2.0 2.0  

1.13 Присвячені Дню партизанської слави Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

вересень 0.2 0.2  

1.14 Рекламна компанія «Давайте всім розкажемо 

про себе» 

Віддл культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районні бібліотеки 

вересень 0.5 0.5  

1.15 Присвячені 69-ї річниці звільнення України від 

німецько – фашистських загарбників 

Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

жовтень 0.2 0.2  

1.16 Присвячені Дню працівника сільського 

господарства 

Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

листопад 0.5 0.5  

1.17 Присвячені Дню вшанування пам’яті жертв 

голодоморів 

Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

листопад 0.1 0.1  

1.18 Відзначення Новорічних та Різдвяних свят Відділ культури і туризму  

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

  

грудень 3.0 3.0  
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1.19 Проведення заходів у Побузькій ДМШ Побузька ДМШ Протягом 

року 

5.0 5.0  

1.20 Проведення заходів у Голованівській ДШМ Голованівська ДШМ Протягом 

року 

5.0 5.0  

 Всього по розділу:   31.4 31.4  

 

ІІ. Розвиток бібліотечної справи у районі 

 

2 Забезпечити оновлення фондів бібліотек району 

новими соціально-значущими документами та 

періодичними виданнями, у т.ч.: 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районні бібліотеки 

    

2.1 придбання літератури: Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районні бібліотеки 

Протягом 

року 

20.0 20.0  

2.2 передплата періодичних видань: Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районні бібліотеки 

Протягом 

року 

20.0 20.0 - 

2.3 Оплата послуг Інтернет зв’язку Районні бібліотеки, 

районний будинок 

культури 

Протягом 

року 

5.0 5.0  

2.4 Придбання бібліотечних меблів Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районні бібліотеки 

Протягом 

року 

5.0 5.0  

2.5 Придбання інвентаря, матеріалів,  приладдя Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районні бібліотеки 

Протягом 

року 

4.0 4.0  

 Всього по розділу:   54.0 54.0  
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ІІІ. Розвиток музейної справи у районі 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Організація та проведення виставок Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

музеї району 

Протягом 

року 

0.5 0.5  

3.1 Виготовлення музейних експозицій Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

музеї району 

Протягом 

року 

1.0 1.0  

3.2 Придбання комп»ютерної техніки та 

підключення до мережі ІНТЕРНЕТ 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

музеї району 

Протягом 

року 

7.0 7.0  

3.3 Придбання музейного обладнання Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

музеї району 

Протягом 

року 

5.0 5.0  

3.4 Придбання інвентаря, матеріалів,  приладдя Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районна бібліотека 

Протягом 

року 

2.0 2.0  

 Всього по розділу:   15.5 15.5  

 

 

ІV. Підтримка професійного мистецтва 

 

  

4. Забезпечити підтримку, розвиток та 

популяризацію професійного мистецтва шляхом 

організації та проведення всеукраїнських, 

обласних та районних культурно-мистецьких 

акцій, у т.ч.:  

     

4.1  Всеукраїнського свята театрального мистецтва 

„Вересневі самоцвіти” 

 

 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури району 

клубного типу 

Протягом 

року 

3.0 3.0  
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4.2 акцій „Майстри мистецтв – трудівникам села”, 

„Майстри мистецтв – дітям” 

 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

Протягом 

року 

4.0 4.0  

       

4.3 Сприяти розвитку обдарованої та творчої молоді 

району шляхом проведення фестивалів, 

конкурсів, виставок декоративно – ужиткового 

мистецтва та участь у Всеукраїнських та 

обласних  фестивалях та конкурсах , у т.ч.: 

     

4.4 Районного та обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, відбіркового та 

обласного конкурсу учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів „Паросток”, обласного конкурсу 

образотворчого мистецтва “Веселкові фарби” 

серед учнів шкіл естетичного виховання, 

обласного конкурсу хореографічних колективів 

«Весняні ритми» 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

 

Протягом 

року  

6.0 6.0  

4.5 Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

виконавців на народних музичних інструментах 

“Провесінь” 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

Голованівська ДШМ, 

Побузька ДМШ 

Протягом 

року 

 

6.0 6.0  

 Всього по розділу:   12.0 12.0  
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5. Забезпечити підтримку, розвиток та 

популяризацію аматорського мистецтва шляхом 

участі у всеукраїнських та  обласних заходах:  

     

5.1 фестивалю вокально-хорового мистецтва 

„Калиновий спів” 

 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури 

клубного типу 

Протягом 

року  

 

6.0 6.0  

5.2 обласного свята театрального мистецтва 

„Театральна весна Кіровоградщини” 

 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури 

клубного типу 

березень 1.5 1.5  

5.3 Регіональне свято українського фольклору «З 

чистої криниці» 

 

відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

РБК 

 2.0 2.0  

5.4 Участь фольклорних колективів у обласних 

сільськогосподарських ярмарках 

Заклади культури і 

мистецтва району 

Протягом 

року 

3.0 3.0  

5.5 обласної художньої фотовиставки                

„Погляд 2013” 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районний будинок 

культури 

Грудень 0.5 0.5  

 Всього по розділу:   13.0 13.0  

 

 

VІ. Комплекс протипожежних заходів та заходів з охорони праці 

6. Протипожежні заходи, у т.ч.:      

6.1 Побузькій ДМШ  відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

Побузька ДМШ 

 

Протягом 

року 

10.0 10.0  
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6.2 Районних бібліотеках 

 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районна бібліотека 

Протягом 

року 

12.0 12.0  

6.3 Районному будинку культури відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

районний будинок 

культури 

Протягом 

року 

30.0 30.0  

6.4 Голованівська ДШМ  відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

Голованівська ДШМ 

Протягом 

року 

10.0 10.0  

6.5 Придбання пожежного обладнання ( пожежні 

рукави, вогнегасники, стволи, крани, пожежні 

щити та ін.) 

Відділ культури і 

туризму РДА, заклади 

культури і мистецтва  

Протягом 

року 

13.0 13.0  

 Заходи з охорони праці, у т.ч.:      

6.6 Поповнення медичних аптечок Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури району 

Протягом 

року 

1.2 1.2  

6.7 Проходження навчання з питань  охорони праці Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури району 

Протягом 

року 

1.0 1.0  

6.8 Придбання спецодягу Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури району 

 3.0 3.0  

6.9 Атестація робочих місць   1.5 1.5  

 Всього по розділу:   81.7 81.7  

 

VІІ. Комплекс заходів, спрямованих на розвиток туризму та туристичної інфраструктури району 

7. Участь у міжрегіональній туристичній виставці-

ярмарку „Кіровоградщина. Туризм 2013” 

 

відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

 

Травень 2.0 2.0  
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7.1 Виготовлення туристичних путівників та 

пропоганда «зеленого туризму» 

 Відділ культури і 

туризму 

райдержадміністрації 

Протягом 

року 

2.0 2.0  

7.2 Придбання палатки Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

Протягом 

року 

1.1 1.1  

 Всього по розділу:   5.1 5.1  

 

                                                            VІІІ. Заходи спрямовані на удосконалення матеріально-технічної бази 

8. Здійснити комплекс заходів спрямованих на 

збереження, реконструкцію та реставрацію 

будівель та споруд закладів культури району, у 

т.ч.: 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури і 

мистецтва району 

    

Поточний ремонт  районних бібліотек  Протягом 

року 

30.0 30.0  

Капітальний ремонт районного Будинку 

культури 

989.0 989.0  

Заміна вікон у музеї історії Голованівського 

району 

20.0 20.0  

8.1 
Поточний ремонт музею історії 

Голованівського району 

10.0 10.0  

8.2 

Поточний ремонт музею історії підпільної 

молодіжної організації «Спартак» 

с.Красногірки 

5.0 5.0  

8.3 
Ремонти сільських закладів культури 100.0  100.0 

8.4 
Поточні ремонти Голованівської ДШМ та 

Побузької ДМШ 
  

20.0 20.0  

8.5 
Реконструкція Побузької ДМШ (приміщення 

№2) 
  

465.0 465.0  

8.6 

Встановлення альтернативних видів опалення  

у сільських закладах культури   

100.0  100.0 
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8.7 Здійснити комплекс заходів, направлених на 

зміцнення матеріально-технічної бази та 

покращення рівня надання культурно-

мистецьких послуг: 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культури району 

Протягом 

року 

   

Придбання костюмів для районного Будинку 

культури та Побузького міського будинку 

культури 

20.0 20.0  

8.8 
Придбання комплекту інструментів для 

духового оркестру 
  

150.0 150.0  

8.9 

Придбання комп»ютерного обладнання та 

підключення до мережі ІНТЕРНЕТ Побузької 

ДМШ 

  

7.0 7.0  

 Всього по розділу:   1916.0 1716.0 200.0 

 

 

ІХ. Підвищення професійної майстерності 

9. Підготовка та перепідготовка кадрів Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, 

заклади культур і 

мистецтва району 

Протягом 

року 

15.0 15.0  

 Всього по розділу:   15.0 15.0  

 ВСЬОГО:   2153.7 1953.7 200.0 

 

 

 

 


