УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
( шоста сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 червня 2011р. № 090-06/11
м. Тлумач

Про цільову Програму «Культура
Тлумаччини» на 2011-2015 роки
З метою збереження та розвитку культури Тлумацького району, істотного
зміцнення матеріальної бази закладів культури, збереження народної творчості та
створення умов для вільної творчої діяльності районна рада
вирішила:
1. Затвердити цільову Програму «Культура Тлумаччини» на 2011-2015 роки
(додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин)
при формуванні районного бюджету на 2011-2015 роки передбачити кошти
на виконання зазначеної Програми у межах фактичних можливостей
бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
райдержадміністрації О. Чаплінську.

Голова районної ради

Михайло Вишневський

Додаток
до рішення районної ради
від 23.06.2009 р.
№090-06/11

Цільова Програма «Культура Тлумаччини»
на 2011-2015 роки
Мета Програми
Районна цільова Програма «Культура Тлумаччини» на 2011-2015 роки (далі
Програма) розроблена відповідно до: Конституції України, Закону України «Про
культуру», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про державні цільові програми», Указу Президента України від
24.11.2005 р. №1647/2005 «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку
культури і духовності українського суспільства», розпорядження ІваноФранківської обласної державної адміністрації від 10.02.2011 року № 62 «Про
схвалення проекту регіональної цільової Програми «Культура ІваноФранківщини» на 2011-2015 роки».
Програма ставить за мету збереження та розвиток культури Тлумацького
району і передбачає істотне зміцнення матеріальної бази закладів культури, тісну
взаємодію всіх зацікавлених відомств і громадських організацій у вирішенні
завдань розвитку культури, відродженні і збереження народної творчості,
створення умов для вільної творчої діяльності.
Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку
культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних,
демографічних та інших особливостей Тлумаччини.
Основні завдання Програми
У справі підтримки народного та аматорського мистецтва – доцільною є
якісно нова політика, що включала б розвиток базової мережі закладів культури
клубного типу.
Для досягнення якісно нового рівня культурно-просвітницької роботи,
посилення її ролі у відродженні української національної культури, розвитку
ініціативи та аматорської творчості населення у сфері дозвілля необхідно:
забезпечити відродження мережі закладів культури на селі, надавши їм
повноцінне фінансування;
забезпечення збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності культурноосвітніх закладів;
сприяння створення об’єднань за інтересами, товариств і асоціацій, інших
громадських творчих формувань, співпраці із творчими спілками, об’єднаннями
митців;
істотно поліпшити культурне обслуговування сільського населення, для чого
зберегти необхідну мережу стаціонарних закладів культури;
забезпечити фінансову підтримку народних та дитячих зразкових колективів
аматорської творчості;
сприяти відродженню осередків традиційних художніх ремесел та промислів;
Заклади культури клубного типу району очікують скоординованих дій органів
державної та виконавчої влади, направлених на збереження мистецьких народних
традицій Тлумаччини (Додаток 1,2).

Очікувані результати Програми
Реалізація програми має на меті отримати такі результати:
забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації
суспільства на основі народних традицій;
контроль за використанням автентичних матеріалів, їх охорона, недопущення
дій, що призводять до їх втрати;
забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства,
надання культурних послуг всім верстам населення, особливо сільського;
забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;
збереження народних мистецьких традицій;
створення умов для належного функціонування мережі закладів культури з
метою розвитку вільної та різноманітної мистецької творчості;
прискорення інтеграції української культури у світовий культурний простір,
що сприятиме формуванню закладами культури позитивного іміджу Тлумаччини
в Україні та в світі, подоланню існуючих негативних стереотипів щодо України та
її культури.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного,
районного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством.
Під час розроблення проекту районного бюджету на 2011-2015 роки
фінансове управління райдержадміністрації передбачає видатки на підтримку
заходів, здійснюваних на виконання районної комплексної Програми.
Термін виконання програми
Програма виконується протягом 2011-2015 років.

Додаток 1
до цільової Програми «Культура
Тлумаччини» на 2011-2015 роки

Кошторис
витрат на реалізацію цільової Програми «Культура Тлумаччини»
на 2011-2015 роки
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Додаток 2
до цільової Програми
«Культура Тлумаччини»
на 2011-2015 роки
План заходів
реалізації цільової Програми «Культура Тлумаччини»
на 2011-2015 роки
№
Найменування заходів
Термін
Виконавець
п.\п
виконання заходів
2011-2015 роки
Відділ культури
1. Забезпечення проведення на
Тлумацької
районному
рівні
свят,
районної
фестивалів
народної
державної
творчості,
оглядів
та
адміністрації
конкурсів за жанрами та
видами
аматорського
мистецтва
Відділ культури
2. Пошиття сценічних костюмів
2011 р.
Тлумацької
для
творчих
колективів зразковому
районної
району:
аматорському
фольклорному
гурту державної
адміністрації
«Веснянка»
НД с. Нижнів
2012 р.
народному
аматорському
вокальному ансамблю
«Олешанські
візерунки»
НД с. Олеша
2013 р.
народному
аматорському
родинному ансамблю
Губернатів
НД с. Нижнів
2014 р.
народному
аматорському
ансамблю танцю
«Юність»
РНД м. Тлумач
2015 р.
народному
аматорському
хору
«Відродження» РНД м.

3.

4.

Придбання
музичних
інструментів
(баян
та
електроіоніка) для творчих
колективів
району
та
апаратури в заклади культури
району

Тлумач.
народному
аматорському
хору
працівників культури
районну
РНД м. Тлумач
Придбання музичних
центрів
2011 р.
у клуби сіл Одаїв,
Одаївський-Суходіл,
Будзин, Делева, Петрів,
Сокирчин, Антонівка,
Олешів

Придбання баянів та
електроіонік
2012 р.
у Народні доми сіл
Нижнів, Грушка,
Братишів, Олеша,
Палагичі
2013 р.
у Народний дім с-ща
Обертин, клуби сіл
Буківна, Остриня,
Долина
2014 р.
у Народний дім с.
Бортники, Петрилів,
клуби сіл Надоррожна,
Гринівці
2015 р.
у клуби сіл Гостів,
Олешів, Петрів,
Підвербці
Проведення
конкурсу
2011-2015 роки
«Кращий сільський заклад
культури» серед закладів
культури клубного типу

Відділ культури
Тлумацької
районної
державної
адміністрації

Відділ культури
Тлумацької
районної
державної
адміністрації

