УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
ХІ сесія

VІ скликання

від 28.03.2012 р. № 144
Про затвердження районної
Програми розвитку культури
і туризму на 2012-2016 роки
Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законом України „Про культуру”, з метою створення сприятливих
умов для реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва, охорони
культурної спадщини, туризму в районі, задоволення культурних потреб
населення, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з
соціальних питань та в справах молоді, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму розвитку культури і туризму на 201022016 роки (додаток 1).
2. Фінансовому управлінню спільно з відділом культури і туризму
райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищних, міської рад
передбачати кошти на фінансування заходів, визначених Програмою, в межах
затвердженого обсягу видатків на утримання підвідомчих закладів на
відповідний рік (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних питань та в справах молоді.
Голова ради

М.А.Харченко

Додаток 1
до рішення районної ради
від 28.03.2012 р. № 144

РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку культури і туризму на 2012-2016 роки
І. Загальні положення.
Програма розвитку культури і туризму на 2012-2016 роки базується на
Конституції України, законах України « Про культуру», «Про музеї та музейну
справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», « Про туризм» і
передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури,
збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в районі, розвиток
культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення
доступності закладів культури для всіх верств населення, створення
максимально сприятливих умов для творчого формування особистості,
розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем,
відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та
обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та
культурного обслуговування населення.
Станом на 01.01.2012 року культурне обслуговування населення району
здійснюють 40 бібліотек( в т.ч. 2 районні бібліотеки), 45 клубних закладів
(в т.ч. 1-й районний Будинок культури), дитяча музична школа з її філіалом в
смт.Новобілокоровичі, районний краєзнавчий музей та музей історії с.Копище.
Дана мережа культосвітніх закладів є оптимальною і при умові повноцінного
функціонування спроможна забезпечити потреби населення району у
культурному обслуговуванні.
За останній час було зроблено низку важливих кроків у справі формування
системи організації культурного життя населення району. Однак брак коштів
негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, гальмує
процес підтримки народної творчості не дозволяє повною мірою реалізувати
план зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району.
Усе це зумовлює необхідність прийняття районної Програми розвитку
культури і туризму на 2012-2016 роки ( далі - Програма).
ІІ.Мета і основні завдання
Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для
подальшого розвитку культосвітньої та туристичної сфери району.
Основними завданнями Програми є :
- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури,
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури недопущення
перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-

технічної бази , підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному
житті;
- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання
якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та
юнацтва;
- відродження української та інших національних культур, мов,
збереження культурних традицій району;
- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості,
популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних
культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та
популяризація національних звичаїв і обрядів;
- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої
молоді;
- збільшення обсягів видатків на розвиток культури ;
- залучення інвестицій у туристичну галузь;
- ефективне просування туристичного продукту;
- впорядкування і модернізація туристичних об’єктів району.
ІІІ. Фінансування Програми
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься
з урахуванням реальних можливостей районного та місцевих бюджетів та з
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
ІV.Очікуванні результати виконання Програми
Реалізація Програми сприяє :
- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному життя;
- поліпшення культурного обслуговування населення;
- покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
- здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів
закладів культури;
- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери;
- перетворенню та утвердженню району як одного з провідних в історикопізнавальному та відпочинковому туризмі з добре розвинутою туристичною
інфраструктурою, привабливою для вітчизняного та зарубіжного туризму.
V. Механізм управління
Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне
забезпечення здійснює відділ культури і туризму райдержадміністрації.
Безпосереднім виконавцем заходів Програми є відділ культури і туризму
райдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Додаток 2
до рішення районної ради
від 2 8.03.2012 р. № 144

Основні заходи щодо реалізації районної програми розвитку
культури і туризму на 2012-2016 роки
№ Найменування заходу
з/п

1.

2.

2.

3.

4.

Відповідальні
виконавці

Термін
Обсяги та джерела
виконання фінансування
( роки)
Орієнтовний Інші
обсяг
джерела
фінансування (
з районного
тис.грн.)
та місцевих
бюджетів
( тис.грн.)
1. Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, пам’яток культурної
спадщини, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою
Забезпечити збереження
Відділ культури
Постійно існуючої мережі закладів
і туризму
культури, не допускати
райдержадмізакриття та
ністрації, виконкоми
перепрофілювання цих
сільських та
об’єктів
селищних рад
Забезпечити переведення
Відділ культури і
2012
767.0
працівників галузі в режим
туризму
повного робочого дня
райдержадміністрації,
відповідно до навантажень
виконкоми сільських
та селищних рад
Підтримувати обдаровану
Відділ культури
Щорічно
10.0
молодь та сприяти участі
і туризму
самодіяльних творчих
райдержадміколективів і аматорів сцени в ністрації, виконкоми
Всеукраїнських,
сільських та
регіональних, обласних
селищних рад
оглядах, конкурсах,
виставках, фестивалях, святах
культури і мистецтв, надавати
фінансову підтримку
Продовжити проведення
Відділ культури
Постійно творчих звітів закладів
і туризму
культури перед населенням
райдержадміністрації, виконкоми
сільських та
селищних рад
Проводити огляди-конкурси
Відділ культури
Постійно клубних закладів району
і туризму
райдержадміністрації, виконкоми

5.

6.

7.

Забезпечити фінансування
культурно-мистецьких
заходів та районних
фестивалів, конкурсів, свят
Проводити обласний
фестиваль української
сучасної естрадної пісні
« Зорі над Убортю»

Забезпечити всі заклади
культури району новим
технічним обладнанням,
сучасною музичною та
освітлювальною апаратурою,
комплектами костюмів для
учасників художньої
самодіяльності, інструментів
та комп’ютерною технікою,
спеціалізованим інвентарем
для бібліотек( кафедри
обслуговування, столи,
стільці, стелажі)
8. Комп’ютеризація бібліотек з
підключенням до Інтернету
( Білокоровичі,Кишин,
Жовтневе, Радовель, Сущани,
Копище,Новоозерянка,
Замисловичі, Стовпинка,
Бучмани, Тепениця,
Варварівка,Новобілокоровичі,
Хочино, Юрово)
9. Поповнення фондів бібліотек
творами краєзнавчої
літератури та місцевих
авторів
10. Поповнювати бібліотеки
мінімум періодичних видань

сільських та
селищних рад
Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації
Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

Щорічно

55.0

10.0

Щороку

125.0

110.0

Відділ культури
і туризму
райдержадміністрації, виконкоми
сільських та
селищних рад

2012-2016

500.0

60.0

Відділ культури
і туризму
райдержадміністрації, виконкоми
сільських та
селищних рад

2012-2016

95.0

35.0

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

Щорічно

100.0

10.0

Відділ культури і
2012-2016
туризму
райдержадміністрації,
виконкоми сільських
та селищних рад

150.0

11.

Заміна вікон в приміщенні
музичної школи

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

2012

30.0

2013

50.0

2013-2014

100.0

2015

70.0

2012-2016

220.0

2013

100.0

2013

150.0

18. Ремонт та заміна
каналізаційних труб в
приміщенні районного
будинку культури

2012

30.0

19. Придбання
звукопідсилювальної
апаратури, освітлення сцени
Приміщення районного
будинку культури
20.
Придбання концертних
костюмів для районного
будинку культури
21. Встановити автономне
опалення :
- районного краєзнавчого
музею ;
- музею історії с.Копище
22. Проведення ремонтів дахів
клубних закладів
с.Лопатичі,Бучмани

2012

25.0

2014

50.0

2012

150.0

2015-2016

200.0

2012

350.0

2013-2016

1300.0

12. Заміна електропроводки
в приміщенні музичної школи
Поточний ремонт
13. концертного залу та класів
приміщення музичної школи
Ремонт приміщення музичної
14. школи зовні
Придбання музичних
15. інструментів ( баян, скрипка,
фортепіано) для музичної
школи
16 Проведення ремонту
покрівлі приміщення
районного будинку культури
17.

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

Встановлення резервного
паливного котла в
приміщенні районного
будинку культури

Радовель, Тепениця,
Білокоровичі,Стовпинка,

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації
Виконкоми сільських
та селищних рад

Забороччя, Новобілокоровичі,
Жубровичі
23. Заміна та ремонт
опалювальних систем
клубних закладів сіл Кишин,
Забороччя, Болярка,Радовель,
Тепениця,
Замисловичі,Дружба,
Новоозерянка, Лопатичі,
Жовтневе, Копище, Сущани,
Новобілокоровичі, Хочино
24. Проведення заміни вікон на
металопластикові,
проведення ремонтів
приміщень закладів культури
с. Корощино, Жубровичі,
Сердюки, Кам’янка, Сущани,
Р-Озерянська .

Виконкоми сільських
та селищних рад

Відділ культури і
туризму райдержадмі
ністрації,
виконкоми сільських
та селищних рад
Охорона культурної спадщини
26. Виготовити та встановити
Відділ культури і
охоронні знаки на
туризму
пам’ятки археології
райдержадміністрації,
відділ земельних
ресурсів
райдержадміністрації,
виконкоми сільських
та селищних рад
27. Виготовлення
Відділ культури і
картографічних матеріалів із туризму
нанесеними пам’ятками
райдержадміністрації,
історії та археології
відділ земельних
ресурсів
Виготовлення проектної
райдержадміністрації
28. документації на охоронні
зони навколо об’єктів
культурної спадщини
29. Виготовлення експертної
оцінки вартості об’єктів
культурної спадщини
30. Виготовлення буклетів

1700.0

2012

980.0

2013-2016

1500.0

2012-2016

220.0

2013-2-14

35.0

2013

40.0

2014

80.0

2015

20.0

Виконкоми сільських
та селищних рад

Закладів культури сільської
мережі
25. Забезпечити виконання
протипожежних заходів

2012-2016

пам’яток історії району

2014

18.0

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

Розвиток туризму
31. З метою розвитку в’їзного
туризму ( в т.ч. мисливського
і рибальського) підготувати
перелік охоронних зон
32. Видати серію туристичних
карт, путівників, буклетів

33. Здійснювати заходи з
відновлення та реконструкції,
забезпечення санітарного
догляду за історикокультурними, туристичнорекреаційними об’єктами
( пам’ятки історії та культури,
архітектури, заповідними
ландшафтами)
34. Удосконалення рекламноінформаційної діяльності у
туристичній галузі
( створення білбордів)
35. Розробка системи знакування
на туристичних маршрутах
району

36. Для потреб галузі придбати
автотранспорт
Всього

Голова ради

Відділ культури і
2012
туризму
райдержадміністрації,
відділ екології, ДП
« Лісове
господарство»
2012-2016
Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації
2012-2016

-

40.0

-

Відділ культури і
туризму,відділ
екології, ДП « Лісове
господарство»,
виконкоми сільських
та селищних рад

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації
Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації
Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

2012-2013

3.0

2014-2015

15.0

2013

100.0
9368.0

М.А.Харченко

235.0

