									Додаток
									до рішення 8 сесії районної ради
									7 скликання
									_____11.2016 р.  

ЗАХОДИ
з реалізації  Комплексної програми розвитку культури в Чечельницькому районі на 2017 рік

І. Збереження і розвиток мережі  закладів культури. Організація її матеріально-технічного забезпечення, ремонту та реконструкції приміщень

               Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне
фінансуван
ня (тис.грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет 
Інші

1. Здійснити  поточний ремонт районного Будинку культури
2017
Відділ культури і туризму РДА
100
100

2. Поточний ремонт приміщення дитячої музичної школи
2017
Відділ культури і туризму РДА
100
60
40


3. Поточний ремонт приміщення  центральної районної бібліотеки та районної дитячої  бібліотеки
2017 
Відділ культури і туризму РДА
50
30
20


4. Придбання сучасного енергозберігаючого котла для дитячої музичної школи
2017 
Відділ культури і туризму РДА
100
100



ІІ. Модернізація і технічне переоснащення установ, організацій, 
закладів культури

                    Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансування (тис.грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші

1. Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для закладів культури району
2017 
Відділ культури і туризму РДА
30
30




2. Придбання музичних інструментів для дитячої музичної школи
2017 
Відділ культури і туризму РДА 
60
60





ІІІ. Охорона культурної спадщини. Забезпечення реалізації державної пам’яткоохоронної  та музейної політики

Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансування 
(тис.грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші

1. Проведення подальшої паспортизації об’єктів культурної спадщини району
2017
Відділ культури і туризму РДА
25
25

2. Проведення реекспозиції Ольгопільського краєзнавчого музею 

2017
Відділ культури і туризму РДА
150
80
70
3. Видання рекламних буклетів, каталогів про музеї району
2017

Відділ культури і туризму РДА
10
10




ІV. Бібліотечна справа. Посилення ролі бібліотек  як інформаційних центрів

Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансування  
(тис.грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші
1. Комплектування фондів бібліотек району: 



а) новою літературою;

б) періодичними виданнями
2017 


Відділ культури і туризму РДА





50

50





50

50


2. Забезпечення бібліотечною технікою та обладнанням
2017
Відділ культури і туризму РДА
100
70
30












V. Підтримка професійного мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної
культурної спадщини
Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансування (тис.грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші
1. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких і культурно-мистецьких заходів
2017 
Відділ культури і туризму РДА
50
50


2. Проведення  районних фестивалів, конкурсів, оглядів колективів

2017
Відділ культури і туризму РДА, Чечельницька селищна, сільські ради
 50
50

3. Забезпечення  участі творчих колективів району  в обласних та  регіональних заходах
2017 
Відділ культури і туризму РДА, Чечельницька селищна, сільські ради
50
50

4. Сприяння участі талановитої молоді в конкурсах,фестивалях, оглядах
2017 
Відділ культури і туризму РДА, Чечельницька селищна, сільські ради
10
10


VI. Розширення  міжрайонної  співпраці  у  туристичній  галузі. Створення  сприятливих  умов,  відповідної  інфраструктури  і  нових  туристичних  маршрутів  для  розвитку  спортивно-оздоровчого, культурно-пізнавального, мисливсько-рибальського, паломницького  та  інших видів туризму
Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансування
(тис. грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші
1. Розробка  комплексних  заходів туристично-екскурсійного  обслуговування  дітей, молоді  з  урахуванням вікових  особливостей, рівня  знань та  внесення  до  планів  навчального  процесу основ  туризмознавства

2017
Сектор  молоді  та  спорту, відділ  культури  і  туризму, відділ  освіти  РДА

5
5

2. Забезпечення  використання  території  Чечельницького  району  для  організації  екологокраєзнавчих  екскурсій, спортивно-оздоровчого  туризму, сільського  «зеленого» туризму, створення  зон  відпочинку, відвідування  пам’яток   історії  та  архітектури. З цією  метою  провести  впорядкування  парків, лісових  масивів, забезпечити  розвиток  туристичної, соціальної  та  господарської  інфраструктур. Розробити туристичні  маршрути «Стежками  рідного  краю»
2017
Сектор  молоді  та  спорту, відділ  культури  і  туризму, відділ  освіти  РДА
25


25
















3. Видання рекламних буклетів, каталогів 
2017
Відділ культури і туризму РДА
15
15


VII. Поліпшення кінообслуговування населення району

Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансуван ня ( тис.грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші
1. Поповнення фільмофонду кращими зразками вітчизняних кінострічок
2017
Відділ культури і туризму РДА
10
10


VІІІ. Забезпечення розвитку краєзнавства. Популяризація краєзнавчих досліджень

Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансування (тис.грн)
Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші
1. Проведення краєзнавчих експедицій з дослідження регіональної історії, етнографії, фольклору, народного побуту, ремесел, промислів
2017
Відділ культури і туризму РДА
10
10

2. Проведення районних краєзнавчих та етнографічних свят
2017
Відділ культури і туризму РДА
10
10



 
ХI. Соціальний захист працівників галузі

Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Орієнтовне 
фінансування 
(тис.грн)

Джерела фінансування
(тис.грн)




Місце
вий бюджет
Інші
1. Сприяння  забезпеченню безоплатним навчанням дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт  та дітей учасників АТО
2017
Відділ культури і туризму РДА
10

10



 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                             Г.М. Лисенко

