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Програма розвитку
галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка
на 2018 рік
І. Загальні положення
Програма розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка (далі Програма)
спрямована на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей,
забезпечення доступності закладів культури міста для всіх верств населення, створення
максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її
здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та
популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного
дозвілля, культурного обслуговування населення.
Основні напрямки державної політики в галузі культури визначаються Конституцією
України, Законом України “Про культуру”, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
бібліотеки і бібліотечну справу», інших законодавчих і нормативних актів щодо створення в
місті сприятливих передумов для розвитку культури.
Державна політика у галузі культури на рівні місцевого самоврядування здійснюється
через заклади культури . На території міста Бурштин та с. Вигівка діють: будинок культури
ім. Т.Г. Шевченка, міська дитяча музична школа, клуб с. Вигівка та Вигівська сільська
бібліотека, міська бібліотека для дітей та міська бібліотека для дорослих, історикоетнографічний музей «Берегиня», які є структурними підрозділами відділу культури,
туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. У закладах культури міста працює
94 працівники. Щороку закладами культури проводиться різнопланова культурно-мистецька
та освітня робота.
Бурштинська музична школа — навчальний заклад, який є базою для формування
музичного світогляду дітей в місті. В ньому навчаються 325 учнів, з них - 95 дитини
пільгових, облікових категорій навчаються безкоштовно. У музичній школі працює 38
викладачів.
Одним з пріоритетних завдань діяльності закладів культури та відділу культури і
туризму став розвиток культурно-просвітницької діяльності, які сприяють розвитку та
збереженню національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини, культур
національних меншин.
Незважаючи на те, що протягом останніх років виконано конкретні заходи щодо
поліпшення умов діяльності закладів культури міста, існує багато проблем, на виконання
яких спрямовано заходи Програми розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2018
рік.
Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури свідчать, що на
сьогодні їх стан залишається задовільним. Необхідно провести роботу по утепленню закладу
міської дитячої музичної школи, ремонту даху клубу с. Вигівка, придбання музичної
апаратури та сценічного одягу в будинок культури ім. Т. Г. Шевченка, тощо.
Становлення бібліотек у сучасному суспільстві як інформаційного центру 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.
Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку
влади та органів місцевого самоврядування, виділення коштів на проведення пріоритетних,
іміджевих для міста культурно-мистецьких заходів, поліпшення матеріально-технічної бази,
розвитку та підтримки аматорських колективів закладів культури.

У Програмі розвитку галузі культури в місті на 2018 рік визначаються загальні
принципи, головні напрямки та основний зміст заходів, спрямованих на підтримку та
розвиток культури в місті.
ІІ. Мета Програми
Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури й мистецтва в місті та с.
Вигівка на 2018 рік.
Метою Програми є реалізація в місті державної політики щодо розвитку галузі,
підвищення ефективності діяльності закладів культури міста, створення сприятливих умов
для здобуття мистецької освіти, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини,
забезпечення культурно-дозвіллєвих та інформаційних потреб населення.
ІІІ. Основні завдання та заходи Програми
Основними завданнями Програми є :
1) збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку
творчого потенціалу та культурного простору міста;
2) забезпечення повноцінного функціонування закладів культури та кадрового
потенціалу;
3) проведення ремонтно-реставраційних робіт, модернізація та технічне
переоснащення;
4) забезпечення якісної роботи
бібліотек для повноцінного задоволення
інформаційних потреб населення, збереження та поповнення бібліотечного фонду;
5) забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення умов
для активної участі громадян міста у народній творчості.
6) створення сприятливих умов для залучення дітей до навчання в музичній школі, як
початковій ланці мистецької освіти;
7) підтримка культурно-мистецьких заходів та забезпечення їх якісної організації;
8) підтримка та подальший розвиток фестивалів, конкурсів, концертної діяльності
творчих та аматорських колективів міста;
9) підтримка творчих спілок, місцевих поетів, художників, громадських організацій
культурно-мистецького та декоративно-прикладного спрямування.
Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку.
ІV. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу :
1) підвищити культурний рівень громадян міста та с. Вигівки;
2) створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва в місті та с. Вигівка;
3) розширити доступ до історико-культурних цінностей;
4) поліпшити рівень культурного обслуговування населення;
5) відновити подальший розвиток фестивального руху в місті, втілення нових
культурно-мистецьких проектів;
6) сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел та
аматорського мистецтва;
7) забезпечити збереження та повноцінне функціонування мережі закладів культури;
8) активізувати діяльність місцевих осередків національних творчих спілок та
громадських організацій шляхом налагодження співробітництва з закладами культури міста в
реалізації спільних програм, заходів;
9) підвищити імідж міста Бурштин через систему культурно-мистецьких заходів та
творчої діяльності;
10) впровадити ефективні форми, методи і заходи культурно-дозвіллєвої діяльності з
урахуванням місцевих особливостей, традицій, праці та відпочинку;
11) покращити концертне обслуговування населення;

12) популяризувати бібліотечні фонди.

V. Кількісні показники ефективності виконання Програми
№
з/п

Показники

2018

1

Кількість масштабних культурно-мистецьких заходів
(од.)

30

2

Кількість проведених заходів (од.)

126

3

Середня кількість людей на один захід (чол.)

200

VI. Фінансове забезпечення Програми
Організаційно-фінансова діяльність відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків та
органів, що взаємодіють з ним у реалізації Програми, регулюються чинним законодавством.
Фінансування Програми (перелік заходів додається) передбачає залучення бюджетних
коштів в межах видатків, передбачених міським бюджетом на 2018 рік.
VII. Управління та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ культури,
туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради.
Відділ співпрацює з управлінням культури, національностей та релігій ІваноФранківської обласної державної адміністрації, іншими відділами Бурштинської міської
ради, громадськими організаціями та релігійними установами різних конфесій. Щорічно
відділ культури звітує про роботу на засіданні сесії міської ради та представляє заходи і
пропозиції щодо їх організаційного та фінансового забезпечення в наступному році.
VIII. Структура Програми.
Програма складається з восьми розділів. У першому-сьомому розділах визначені
загальні положення, мета, основні завдання, підходи та головні принципи формування,
очікувані кінцеві результати виконання, кількісні показники ефективності виконання
Програми, система управління і контролю за здійсненням Програми, фінансове забезпечення.

Додаток
до Програми розвитку
галузі культури м. Бурштин
та с. Вигівка на 2018 рік

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування
Програми розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік
№ Найменування
п закладів
/ культури
п

Найменування
заходу

Виконаве
ць

Термін
викон.

1

Відділ
культури,
туризму і
зовнішніх
зв’язків

Організація
проведення
культурномистецьких
заходів

Відділ
культури,
туризму і
зовнішніх
зв’язків
Бурштинської
міської
ради

2018 р.

2

Бібліотеки
міста та
с. Вигівка

Сприяння
функціонуванню
бібліотек міста
та с. Вигівка
(придбання
канцелярського
приладдя та
комп’ютерної
техніки), тощо.

Відділ
культури,
туризму і
зовнішніх
зв’язків
Бурштинської
міської
ради

2018 р.

3

Клубні
заклади
міста та
с. Вигівка

Сприяння
функціонуванню
клубних закладів
міста та

Відділ
культури,
туризму і
зовнішніх

2018 р.

Фінансування (тис.
грн.)
ОрієнтовЗатвений
рджено
обсяг
(грн.)
фінансування (грн.)
50 000 грн. 30 000
грн.
З них для:
предмети,
матеріали,
(квіткові
композиції,
сувенірна
продукція,
пальне,
поліграфіч
на,
друкована
продукція30 000 грн. 20 000
грн.
послуги
(виступи
гуртів,
артистів,
театрів) 20 000 грн. 10 000
грн.
9 500 грн.
1 200
грн.

19 300 грн.

800
грн.

Очікуван
ий
результат

Задоволення
культурних та
духовних
потреб
населення

Реалізація прав
громадян
на доступ
до
інформаці
ї та знань,
задоволення
читацького
попиту.
Збережен
ня діючої
мережі
клубних

с. Вигівка,
проведення
ремонтних робіт,
(придбання
музичної
установки для
оркестру),
оформлення
сцени та
актового залу,
тощо.

зв’язків
Бурштинської
міської
ради

4

Бурштинська міська
дитяча
музична
школа

Сприяння
функціонуванню
школи
(заміна вікон,
ремонт техніки,
придбання
канцелярського
приладдя, фарб,
тощо.

Відділ
культури,
туризму і
зовнішніх
зв’язків
Бурштинської
міської
ради

2018 р.

12 000 грн.

2 550
грн.

5

Історикоетнографічний
музей
«Берегиня»

Придбання
канцелярського
приладдя,
замків, фарб,
вогнегасників,
тощо.

Відділ
культури,
туризму і
зовнішніх
зв’язків
Бурштинської
міської
ради

2018р.

1 300 грн.

550
грн.

закладів,
створення
сприятлив
их умов
для
розвитку
аматорськ
ого
мистецтва
,
підтримку
талановит
ої молоді,
підвищен
ня
авторитет
у та ролі
закладів
культури
в
суспільст
ві
Збережен
ня та
розвиток
дитячої
музич-ної
школи,
надання
сприятливих
умов для
змістовного
дозвілля
дітей та
здобуття
учнями
позашкільної
початкової освіти

Сприяння
функціонуванню
музею

6

Інші
культурноосвітні
заклади та
заходи

Придбання та
ремонт
ком’ютерної
техніки,
канцелярського
приладдя, фарб,
участь у
навчальних
семінарах),
тощо.

Відділ
культури,
туризму і
зовнішніх
зв’язків
Бурштинської
міської
ради

ВСЬОГО:

2018р.

48 000 грн.

12 980
грн.

140 100
грн.

48 080
грн.

Замовник програми:

_____________

Ю. Степась

Керівник програми:

_____________

Н. Кицела

Сприяння
функціонуванню
закладів

