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заКJlадів КУЛЬ'rYРII

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕШІЯ
Концептуально-програмний проект

иа 2007-2012 рр. (далі Концепція) аналізу розвитку ..культури міста Бровари
....

є сучаснии стан культур

ЦІЛІ, ПРІоритетнІ завданWJ та принципи

очікувані результати.

. .
и, визначає
' стратеГІЧНІ нanримки галузі та

Головною метОIО реалізації концепції є

е

розвитку громади, як одного з кточових чинникі~ p~eHНJI куль~ного
ОЗВИТКУ міста та створено а
Рособистості,
пп
свободи творчості.

належних

умов

ОЦ1ально-еКОНОМIЧНОГО

Д1IJI

вільно

го розвитку
Протягом
останнього • деСJlТИJIітгя .Jn1льтvnа
в УкраІНІ
...
•
• •
" J ' .J "
втратила
ВІДПОВІдне МІсце серед ПРІОРИТетів державної політики .
...
..
І опиииnaсь на
пе~и...
ерll
дерхсавних
ІнтересІВ.
Як
наслідок
УТВОРИВСЯ
розрив
між так званою
Ф
Оф.1ЦІИНОЮ культурою,. що фінансуються з бюджету, і незалежною та

ОРІЄНТОВаною на сучаСНІ потреби.

для подолання си~мних ~егатив~ явищ в галузі культури як на
загanьнодерХ(а8НОМУ так І на
проблеми:

МІСЬКОМУ РІВні необхідно розв'язувати

такі

-((З~.ковИЙ приlЩИП» ставлеlUlJl до культури у суспільстві та державній
ПОЛІТИЦІ;

-

відсутність цілісного інформаційно-культурного простору і мережі

партнерських зв'язків на вертикальному та горизонтальному рівнях;

- відсутність визначених державних соціальних стандартів надання послуг
населенню у сфері культури, що гарантуються державою;

-

непідготовленість

кадрів

до

господарських відносин у ринковій

економіці;

- соціальна незахищеність працівників культури;
- HeдOCТ8ТНJJ участь міста Бровари у Всеукраінських,

Міжнародних

культурних проектах.

Існуючий стан в галузі культури вимагає нових політичних підходів,
ПРОГРам і механізмів їх реалізації.

Відділу культури підпорядковано вісім закладів культури, в яких працює

185 працівників культури: дитяча музична школа (ковтивrент - 357 дітей),
дИТJlЧа школа мистецтв (контингент - 408 дітей), міський клуб (в гуртках
займається понад 217 чоловік ), міський культурний цеН1р (в студіях
займається понад 60 дітей), краєзнавчий музей з філією (d(обзарева
СВітлиця», міська бібліотека та міська бібліотека для дітей, Палац урочистих

подій ім.т.г .Шевченка.
у закладах культури міста працюють аматорські об'єдв~ гуртки та
СТУдії з різних жанрів: вокальні, хореографічні, театраль~, ~cre.tичиого

В~Овання дітей, у заІОІадах культури створ~ють~я неоБХІДВ~ умови п?
ВІДРОД)Ісевшо і розвитку всіх жанрів самОД1JШЬНОІ ХУ~ОЖВЬОl творчоcn:

ІснYJOть колеrrиви: Зразковий театр-студія «ВДeJIЬвеис», фOnЬКJIорвии
ансаМбль "Доля" (у 2005 році цей колеlC'1'ИВ здобув звання (<нapo~»~

kолеrmm хореографії «СТЕП-клас», студія бального танцю, хореоrpафlЧВИИ

4

колеКТИВ «Черевички» (у 2005 році цей
«Народний») та колектив народного танцю «;оле,Іа'ИВ

здобув

звання

... .opKectp, ансамбль домристів «Акорд»
аРВІНОЮ), камерний ор
кестр,
інструмеНТІВ, хор молодших ЮJасів, хореографічні кол~Іа'::~: народних
сучаснии

«Альтаїр»,

есenинки» та

Вихованці шкіл
~fіСЬІСІIх, обласних,
перемоЖЦRМИ,

е,СТетичного Виховання постійно беруть участь у
МІжнародних фестивалях та конкурсах, де стають

Відділом культур~ було Впроваджено такі мистецькі проеlC'1'И: «День

Святого Миколая», ВІДКРИ1ТЯ головної ялинки на майдані Свобо
«Новорічна казка для дітей», «Різдвяні зустрічі», свято проводів зи:
<<МаСНIЩJI», шоу програма до Дня Святого Валентина «Кохання з першого
погляду», фестиваль ХРИстиянської творчості «Троянда духовна» фестиваль

поеmчної творчості

«Кришталеве перо», конкурс ЮІасичн'ої музики

«Класична нота», «Посвята в громадини УкраіНИ», «Міні-міс-Бровари»,
<<Міс-Бровари», конкурс «Українські вареники», виступи на День

Конституції Украіни та День Незалежності Украіни на майдані Свободи
провідних духових оркестрів Украіни.

За останні роки значно поnimпилaсь матеріально-технічна база закладів
культури це:

- реконструкції даху міського клубу, краєзнавчого музею, міського
культурного центру, вузлу теплопостачання в міському культурному цеmpі;

приміщень краєзнавчого музею, міського культурного цеmpу, актової зали в

дитячій школі мистецтв;

встановлення сигналізаціі в краєзнавчому музеї, дитячій школі
мистецтв та міському культурному центрі;

-

- будівництво гардеробу в міському культурному центрі;
- капітальні ремонти актової зали дитячої музичної шкоnи та підлоги
танЦlOвальної зали міського клубу;

-

придбано комп'ютерну техніку для цеmpaniзованої бухгалтерії,

МУЗичні інструменти для шкіл еcreтичного виховання, світлове та звrков~

обладнання, убранство сцени для міського культурного центру, Д7Ul МІСЬКОІ
бібліотеки Д1IJI дітей - стільцї.
,

-

Реалізація Концепції має на меті отримання таких результаТІВ:
підвищення ролі культури в контексті сталого розв~ міста Бр~вари;
розробка ефективної моделі фінансового

та матеРlаль,но-теХНIЧНОГО

забезпечения культурного розвитку із залученням КОШТІВ державного
та місцевого бюджетів, благодійної допомоги, спонсор ських та
меценатських коштів;

-

ПОступове

формування

споживчого

ривку

,

Послуг;

-

культурно-мистецьких

створення цілісного інформаційно-культурного простору МІста;

активізація участі міста Бровари в міжнародних культурних про~ктах,

куnьтурно-інформаціного
Європи, світу;

обміну з

країни

близького заруБDIOКЯ,

-

створення ПО1)'>Існих ку.ЛЬТОСВI·'W"U·

Ф ольклор,

культура,

класична музика);

&пlХ Мистецьких

ХОрове мистецтв

о, хореографlJl, авТОРСЬка пісц

- створення рекреаційних зон у всіх мі о"
'"

.

п~оеКТІВ (автеНТИчна

.

потреб громадськості у змістовному кр ~аи~нах МІста для задовоnеННJI

ЗД1lfснення
проектів:

К'

ДОЗВ1JDIІ.

онцеПЦIЇ передбачається lПЛJIXом

·.оо
реВЗllзацl1 ряду творчих

- фестивamо хорового'"мистецтва «Єднаймося у ПІСНІ»,
. .
KOll1\.-УРСУ хореограФ I1 «Терпсихора запрошує»
- конкурсу естрадної пісні «Зоряний крок»,
'

фестивалю авторської пісні «Струни дуПІі»,
оо фестивamo автентичного мистецтва «Джереn8».

1.2. Цілі та пріоритетні вапримки розвитку
галузі культури у місті Бровари

Концепція визначає такі цілі та пріоритетні завдaннJI в галузі культури

на 2007-2012 рр.:

- визнач~н~

культурного роз~итку міста Бровари одним із пріоритетних

напрямюв ДlJlЛЬносп органу МІсцевого самоврядувaннJl;

- розробка та затверджеННJI середньострокових та довгострокових програм
культурного розвитку міста;

-

створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного

забезпечення культурного розвитку;

- розробка, затверджеННJI та впроваджеННJI програм, соціальних стандартів
по надавшо послуг населеJUПO у сфері культури, що гарamyються
деР)Ісавою (перелік та обсJlГ послуг, порядок їх HaдaннJl, показники
виконання та пості послуг), а також методики визначення

- розміру фінансового забезпечеННJI соціальних стандартів надання послуг
насеnеЮfЮ у сфері культури, що гаравтуютьCJI державою;

- реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів
длJI дітей та молоді;

оо ФормувaННJI цілісного інформаційно-культурного простору міста,
створеиНJI відповідних аналітичних баз давих, видaННJI інформаційних
буклетjв, а також створення ва місцевому телебаченні телепрограми

«КУльтура»;

-

. .

участь міста в Міжнародних культурних проекrax, ТІСНІ ковтaкrи з

містами-побратимами

дm1

ознайомлеННJI

світової

громадськості

з

КУЛЬтурними цінвостJIМИ міста Бровари;
оо зanучеННJI інвестиційних коштів на реалізацію програм культурного

розвитку міста;

'" ..

оо СТJiМУnювaвнJI закладів культури до залучеННJI бnагОд1ИНОl допомоги,

спонсорських та меценатських коштів;

- відкрmтя філій музичної школи в -мікрорай
Торгмаm;

.

онах МІСта - Старе місто,

- охорона та збереження
матеріальної КУЛL~
..
•
•
u. J I"НОl спадщини·
- видавнича ДІЯЛЬНІСТЬ,
'
- ~творення ре~реаційних зон у мікрорайонах міста для організації
ЗМІСТОВНОГО дозвІЛЛЯ громадськості.

РОЗДІЛ 11. МУЗЕЙНА СІІРАВА

2.1. Проект РОЗВlrrкy l\lузеііноі спраВl1
Проект розвитку музейної справи в місті Бровари Київської області на
період 2007-2012 рр. визначає основні принципи, напрями і механізми
реалізації дерхсавної політики у сфері музейної діяльності на території міста.
Музейна справа - один із важливих і пріоритетних напрямків виконавЧОГО
комітету Броварської міської ради, який забезпечує збережеННJI історичних
пам' яток та інших об' єктів, що становлять культурну цінність.
Мета проекту - всебічне спрИJIНIIJI діяльності міського краєзнавчого
.Іузею, музеїв на громадських засадах та шкільних музеїв, обліку, захисту,
збереженшо, належному утриманні, консервації, реставрації, реабілітації та
музеєфікації пам'яток історії, матеріальної та духовної культури.
Реалізація проекту має забезпечити всебічний розвиток музейної

справи, збереження, дослідження, попуЛJJPИЗацію пам'яток матеріальної та
духовної культури Броварщини, долучати громадив регіону до надбань
національної історико-культурної спадщини.

2.2. ІІІЛИХИ реалізації проекту:

- забезпечеШІЯ соціально-економічних, правових і наукових умов ДJIJI

ефективної діяльності Броварського краєзнавчого музею, музеїв ва

громадських засадах, шкільних музеїв

Відділ культури

2007-2012 рр.
спрИJПIШI

формуванюо

і

утрим8НlПO

зус~

місцевого

самоврядув8ШІЯ базових елементів івфраtnpУПУРИ музеИВОl справи
Віддш культури

Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.
б
до культурних
надбань,
,..."о"'"'""
"'''JA6J
... ....
•
створення можливостей участі громадІІІ міста Бровари у музейВ1И справІ

-

забезпечення

....

гарантш

сво оди

Відділ культури

Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.
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.
спонсорських, меценатських коштів і засобів
створення

морал

ьних, еКОНОМІЧНИх стим

справи

.
~ЛІВ ДпJI ЗВJIyчеННSl

Д1IJI ПІДТримки музейної

Відділ культури
Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.
підтримка фундаментальних
пов' язаних із музейною справою

-

.

І

прИЮІaдRИX наукових досліджень,

Відділ культури
Краєзнавчий музей
2007-2012 рр.

- забезпечення у встановленому порядку належного вивчення, обnirnt
.'J'

охорони, пропаганди пам' яток історіі, матеріальної та духовної культури в
Броварському краєзнавчому музеї, музеях на громадських засадах міста
Відділ культури
Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

- продов)кення

пошуку додаткових надходжень ДЛJI подальшого розвитку

музейної справи, господарської діяльності Броварського краєзнавчого
музею

Відділ культури
Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

-

продов)кеиня роботи з вїдновлеВНJI пам' яток історії та культури,

здійснеНШІ реставраційно-ремонтних робіт, консервації, реставрації,
музеєфікації об'єкriв культурної спадщини та музейного фонду
Відділ культури

Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

- продовження роботи про BHeCeНВJI до Державного реєстру Украіни
історичної пам'ятки площі та скверу ім. Т.Г.Шевченка
Відділ культури

2007-2012 рр.

- широке залучеИIDI народних майстрів до участі У виховному та
навчальному процесах, IПЛJIXом відкритrя персональних виставок у

ВИставковій залі міського краєзнавчого музею

Відділ культури

Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.
_ внесеВИJI міського Броварського краєзнав~~го
ccтr..:.·..
Ч н1Г!В"
Всеукраїнського туристичного маршрУІУ ~ - ер
Відділ культури

Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

музею

до

забезпечення
.

..

всебічного-в

ивчеННJI

пошуку ІСТОРИЧНИх реліквій, архівних д'

н

a~OB~ГO

окумеНТ1В ,

ДОСЛіджеННя,

цінностей історіі та КУЛЬтури з метОIО п
...1НПІИх історИЧНИх
~по~ненНJI Музеивих еКСПонатів
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

- створеиНJI нових експозицій в музеях на громад
.
ських засадах, приваnmx

музеях, доповнення ІСНУЮЧИх експозицій новими експонатами
Відділ культури
Краєзнавчий музей
Постійно

-

органі~.~ія роботи ф~ії краєзнавчого музею «Кобзаревої світлиці)) на

теРИТОРІІ ІСТОРИЧНОГО MICЦR, скверу та площі ім. Т.Г.Шевченка
Відділ культури
2007-2012 рр.

.
- ?с~овними ф1Нансовими джерелами проекту розвитку музейної справи в
Ml~~ Бровари на 2007-2012 рр. є кошти місцевих бюджетів, фінансування
3ДІИСШОЄТЬСЯ в межах асигнувань на галузь культури

Відділ культури
2007-2012 рр.

3.2.

.. 3дійснеННJI

забезпечеННJI

Видавнича діильвість

відповідних КОМIDIексlDIX заходів спрямованих на
випуску науково-історичної niтератури, каталогів,

путіВНИКЇв та бюлетенів Броварським краєзнавчим музеєм
Відділ культури
Краєзнавчий музей

2007-2012 рр.

.. Створення науково-творчої групи по пошуку та підготовці матеріалів з

історіі міста Бровари для видавництва книг: «Звід пам'пок історії та
культури України. Київська область.)), «І<ниги пам'яті)), «Реабілітовані

історіЄIQ)) - Управління культури і туризму Кишської обласної державної
адміністрації
Відділ культури
Краєзнавчий музей

2007 р.

оо Проведення роботи по підготовці та видаввю книги пам'~ «Броварчани
у

часи

Другої

світової

війни

та

повоєнного

nИXОЛІ1ТЯ))

з

метою

Вшанування всіх громадян міста Бровари, що боролися за його свободу та

Відбудову в ПОВОЄШlі роки
Відділ культури

Краєзнавчий музей

2007-2008 рр.

Залучення

спонсорських

діяльності

та меценатських коштів "па

,.у&l& видавНИЧої

Відділ культури
Постійно

РОЗДІЛ ІІІ. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

3.1. Проект РОЗВlfТІСу бібліотечвої спраВl1
Бібліотечна
.
. справа -

.

галузь інфОРМ!lІІіин"
О-І' .•
~
~
JЛЬТУРНОІ,

ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛьства, що включає створення і розвиток

..

б

.
..
м
. б·б .
ереЖ1 І iJllотек,
ОСВІТНЬОІ

~OPMYB~~JI та О РОб~ бlбЛI~Т~ЧНИХ фондів, організацію бібліотечного,
l~фОРМац1ИНО~О та ДОВІДКО~О-~lБЛlографічного обслуговування користувачів
бlбЛl0тек,
ПІДГОТОВКУ
БІБлІОтечних кадрів
наукове та методичне

забезпечеННJI бібліотек.
Зміни

в

'

по~і~ній,

соціально-економічній струпурі суспільства

в~~икають неоБХІДНІСТЬ розробки ПРИІЩИІІОВО нової моделі публічної
БІБЛІОтеки, як загальнодоступної установи ДЛJI всіх верств населеНWI, які
переросли

статус

культурно-просвітницьких

установ,

поступово

перетворюючись У бібліотечно-інформаційні центри, центри забезпечення
безперервної освіти, адаптації та самореалізації JПOДИНИ в сучасних умовах.
Це підтверджує необхідність підвищеННJI ролі бібліотеки JП( одного з

найбільш преСТIDКНИХ закладів нашого суспільства.
Концептуальні засади в галузі бібліотечної справи на період

2007-2012

рр. - зміцнення становища бібліотек в суспільстві, пошук потенційних
читачів та споживачів інФормації та JlКНaйIlовнimе задоволення іх запитів,
розвиток 'Ірвдиційних напрямків бібліотечної діяльності, збагачеНWI їх

новими нестандартними формами взаємодії з читачами, апуалізацїя
КНИжкових фондів, комплектування бібліотек нетрадиційними носіями

інФормації, ВПРОВ8Д)кення нових технологій, забезпечеНWI в~овідним
обладнанням,

створення

бібліотечної

інформаційно-телекомунtкaТИВНОї

мережї, доступ до Інтернету.

Основним завданням є забезпечення бібліотек мінімумом соціальнозначущих періодичних видань та ретельно сформованим переліком JП(
Вітчизняної, так і зарубіжної друкованої продукціі.
МетОIО проекту РОЗВИТКУ бібліотечної га.пузі міста Бровари ва 20072011 роки" є:
..
-

оо спрямування дій міської виконавЧ?ї в~ади H~ р?звиток бlбліотеЧНОI
справи, зміцнення матеріально-теХН1~ОI баз~ бl~Ш:Отек,
оо

відкрИТГJI нової бібліотеки в новому м~ораи~Н1 Мlста,

- створення централізованої бібліотеЧНОl мереЖІ,
_ забезпечення поповнення бібліотечних фондів,. іх збереже~
впроваджеНWI в діяльність бібліотек нових інформ~~ :reж:волопи'
що дозволить створити опrимальні умови ДJIJ1 реал1Зацll бlбЛl0те~и
своїх соціальних функцій, підвищення ролі бібліотек як центрІВ
культури, науки, освіти та інформації.
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2.2. ШЛЯХІІ реалізації проекту:

-

Ф

забезпеченНJI
оо

б

е е~'ТИВНОІ ро ОТИ
;tJIЯ дітей)

соціально-економічних
б"

. ....

органlзацlИНИХ

IБЛІотек міста (міська біблі

умов

"
ДJIJI
отека, МІСЬка БІБЛІотека
.

Відділ КУльтури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.

- сприянНJI форм.уван~ c~a~HOЇ інфраструктури бібліотечної справи,
впровад)l(еННJI в Д1JJJIЬHICТЬ БІБЛІотек сучасних інформаційних технологій
Відділ культури

2007-2012 рр.

- забезпеченНJI повноцінного комплектування та збережевня бібліотечних
фондів
Відділ культури
2007-2012 рр.

-

сприяння

встановленlПО доплат працівникам бібліотек за рахунок

місцевого бюджету, забезпечеШІЯ виплати матеріальної допомоги на
оздоровлення, вдосконалення системи морального
С1'ИМуJПOваиня праці бібліотечних працівників

та матеріального

Відділ культури
Щороку

- підтримка культурного житrя міста, участь бібліотек у міських, обласних
заходах, розробка загальноміських бібліотечних заходів
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJUI дітей

2007-2012 рр.

- забезпечення розширення асортименту бібліотечно-інформаційних
поcnyr та запрОВ8Д)Ісення надання додаткових бібліотечних поcnyr в
ме)lС8Х законодавчих актів Украііш

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJUI дітей

2007-2012 рр.

,

-

та

ПІдвищення
ОБ '
'

•

Інформованості

11

кори стуваЧІВ
.

БІ ЛlотеЧНI послуги через веб-сторі

про

.

І-\&ІІ.ІІЬНІСТЬ БІБліотек
n1an'

•

відеопродукцїю, буклети та іншу рекламнуНКИпр' заСОб~ масової інформації
одукЦlЮ

'

Відділ КУльтури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJU[ дітей

2007-2012 рр.

- створення YM~B доступу до інформації ЛЮДJIм похилого віку та ню

обмеженими фІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

дим

з

Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJU[ дітей

2007-2012 рр.
сприяння збереженню культури національних менппш, забезпечеНIIJI
інформаційної підтримки національних культурних товариств, які

-

зареєстровані і працюють у місті
Відділ культури

Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJJJI дітей
2007-2012 рр.

- удосконалення роботи з обдарованими дітьми, сnpИJIННJI розвитку ЇХ

творчих здібностей, залучення до читання в бібліотеці, до участі у
Всеукраїнських та обласних конкурсах
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJJJI дітей

2007-2012 рр.

_ апивізувания роботи літераtypНИХ об'єднань, клубів за інтересами,
створення читацьких клубів

Відділ кульtypи

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJJJI дітей

2007-2012 рр.

_ ВДосконалення рівня організації дозвілля населення IIIJIJIXО~ npоведеННJI

тематичних вечорів, зустрічей з цікавими ~дьми, npезевтацш книг тощо
Віддш культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр,

сприяння

12

створенlПО

в б1в·~іо~еках служби комфорту сім'ї
~Ш КУЛЬТУРИ

Міська бібліотека

- забезпечення

дітей міста

Міська бібліотека ДJUI дітей
2007 -2012 рр

проведення тижня диТячої

.

оо

та юнаЦЬК01 книrи ДJ1JI читачів-

Відділ культури

Міська бібліотека ДJ1Я дітей

2007-2012 рр

- створення бібліографічних
баз даних з питань прав· ов оо
..
01 ОСВІТИ насenеННJI
•

та систематично ІХ поповнювати

Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJ1Я дітей

2007-2012 рр.

- заб.езпечеНШІ проведення анкетува.ння, соціологічних та маркетингових
досmджень

для

покращення

інформаційного

та

бібліотечного

обслуговування основних груп читачів
Відділ культури

Міська бібліотека
Міська бібліотека дm1 дітей

2007-2012 рр.

..

розширеШIJI

мистецькими,

обміну

та

співробітництво

3

освітніми,

культурно-просвітницькими заІОІадами,

культурно

державними та

громадськими установами, суб'єкraми господарювания, благодійними

фондами та видавmщтвами
Відділ культури

Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей
2007-2012 рр.

- здійснення повноцінного комплектування бібліотечних фондів новими

надходжеШIJJМи,
періодичниМИ

В тому числі і на елекtpоивих носіях iв;O~Maцii, та

ВИДаннями

обслуговування иаселеННJI

ДШІ

вдосконanеВВJI

б1бmотечиого

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJUI дітей

2007-2012 рр.

- здійснеНИJJ формування позитивного іміджу бібліотеки JП( цеmpу
регіональної інформації IПЛJJXом рекnами послуг У засобах масової
ІНформації
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJUI дітей

2007-2012 рр.
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• забезпечеННJI бібліотеки мінімумом вітч
продукціі

-

.

ИЗНJIНОl та заруБІЖНОї КНИЖКової

Відділ КУльтури
Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.

- забезпеченНJI бібліотеки мінімумом періодичних видань
Відділ КУльтури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.

- здUtснеВНJI оснащеВНJI бібліотек автоматизованими системами пожежно
охоронної сигналізації та внутрішніми засобами пожежегасіВНJI

Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.

- забезпечеВНJI умови зберігaнвJI фондів (температурно-вологісниіі режим,
відповідна площа розміщення, оснащения меблями, системами контрOJПO
мікроклімату, кондиціювaнRJI повіТРJl)
Відділ культури

Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.

- впроваджеВНJI технології біозахисту бібліотечних фондів
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJIJI дітей

2007-2012 рр.
- забезпечеННJI оцінки фізичного стану бібліотечних фондів
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДПJI дітей

2007-2012 рр.

- активізувания роботи щодо дотримaнRJI ~имог нормативних актів з
Питань обліку та СІШсaннJI бібліотечних фОНД1в

Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДПJI дітей

2007-2012 рр.

·
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- виявлення ЦIHH~X !~ рідкісних ДОкументів
метоlO створення В1ДДUlIВ рідкісних видань
у фондах бібліотек

3

B~ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJUI дітей
2007-2012 рр.

- забезпечення

автоматизації бібліотечно-бібліо аф·

.

придбання комп'ютерів, принтерів сканерів з метоГР 1:НИХ npоц~с1В:
. '
ю ПlДВищеВНJI P1ВНJI
о б спуговування читаЧІВ та постійне оновленНJI комп'
..
.
відповідно до сучасних вимог

ютеРНОl теXlI1IСИ

Відділ культури
Міська бібліотека

Міська бібліотека ДJUI дітей

2007-2012 рр.
- впровадх<енНJI нового програмного забезпечеННJI відповідно до завдань
удосконале1lИJ[ бібліотечної справи
Відділ культури
Міська бібліотека
Міська бібліотека ДJIJI дітей
2007-2012 рр.

- забезпеченНJI створення бібліотечних електронних баз даних та іх обмін з
метою удосконалення
читачів

інформаційно-бібліографічного

обслуговування

Відділ культури

Міська бібліотека
Міська бібліотека ДПJI дітей

2007-2012 рр.
- забезпечеНШІ створення веб-сторінок про бібліотеки з метою розширеИНJI
МОЖЛИВостей бібліотечних систем в наданні інформації
Відділ культури

Міська бібліотека

Міська бібліотека ДПJI дітей

2007-2012 рр.
- ОСновними фінансовими джерелами проекту розв~ бібпіоте~ої
СПрави в місті Бровари на 2007-2012 рр. є кошти МІсцевих бюдже11В,
фінансування здійсmoєтьCJI в межах асигнувань на галузь культури
Відділ культури

2007-2012 рр.

15

РОЗДІЛ IV. МИСТЕЦЬКА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
4.1.

Проект розвитку початкових спеціалізоваНl1Х
l\lllстецьких навчальних закладів l\пста

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади міста (дитяча
школа мистецтв,
дитяча
музина
школа) займають вагоме місце в сис
.
•
••
•
•
•
теМІ

позаШ~1ЛЬНОl ОСВІТИ, ДIJIЛ~НІСТЬ Я~Х СПрямована на розвиток особистості,

талаНТІ~~

розумових

~дlбностеи. дитинИ,

задоволення

профеСIИНОМУ визначеННІ та профеСІйній підготовці.

її

потреб

у

у місті Бровари діють два початкові спеціалізовані мистецькі навчальні
заклади - дитяча школа мистецтв та дитяча музична Шkола, які працюють за
такими фаховими напрямк~и: фортепіано, народні інструменти (баян,
акордеон), СТРУННО-СМИЧКОВІ (СkpИnКа, альт, віолончель, контрабас) та
струнно-щипкові (домра, бандура, гітара) інструменти, теоретичні
ДИСЦИШІіни (сольфеджіо та музична література), хореоrpафія (народиа,
бanьна, сучасна) хоровий спів, вокал (академічний, естрадний), образотворче
та

декоративно-вжиткове

мистецтво

(мamoнок,

композиція,

вишивка),

театральне мистецтво.

Разом з ТИМ, існують проблеми методичного забезпечення системи
початкової
мистецької освіти. Найгострішою зaлиmаєrься проблема
матеріально-технічного забезпечення дитячої музичної школи та дитячої
школи мистецтв. Розв' язанню цих проблем сприятиме

проеп розвитку

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста Бровари
ва 2007-2012 рр.

-

Метою проекту є:
забезпечеННJI вільного творчого, інтелепуального, духовного розви:n<Y

дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах МІста

Бровари, доступності мистецької освіти, гapaвтyвaннJI ГPOM8ДJIНВМ права
ва ії здобyтrя;
полimпення

-

умов

організації

.

ПОВНОЦ1ВНого

навчam:иого

процесу

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладІВ.

4.2.

ШJJSIПI реалізації проекту:

- збереження розвиток та розширеВНJI мер ежі початкових
. ... спеціалізованих
..
,
.
.
.
ИТТЯ фШІИ музИЧНОI ПІКоли У
МИстецьких навчальних закладІВ Мlста, B!Дkp
Мікрорайонах міста (Старе місто та ТоргмаІП)

Відділ культури

2007-2012 рр.

-

створеН'U'1r
•

умов

ПА.

для

забезпечеВНJI
• ф.

пр апичвої . професійної
... викладаЧІВ системиО-І

переПJДГОТОВКИ та mдвищеВНJI. кват ~собах масової інформації
Мистецької освіти; спрИJIНIIJI висв~тлеmпo в з
ПИтань з початкової мистецької ОСВІТИ.

·...
Відділ КУЛЬТУРИ
Дитяча ШКОЛа мистецтв
Дитяча МУЗична школа

2007-2012 рр.
- сприянWI забезпеченюо мистецьких
навчальних
.
.
закладІВ
HOT~OIO,

музикознавчою

ПОСІбниками

ЛІтературою,

фаховими

метоДИЧНОIО

навчanьним~

Відділ культури

Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

2007-2012 рр.

- забезпечення поступової комп'ютеризації початкових спеціалізованих
Мlістецьких навчальних закладів з пїДКЛЮчеШIJIМ іх до мережі Інтернет
Відділ культури

Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

2007-2012 рр.

- сприяння

підготовці та видamпo музичвих творів, репертуарних збірок,

навчальних посібників з фаху та теоретичних дисцmшін, методичних
розробок викладачів шкіл естетичного виховання міста для використання
у роботі початкових спеціалізованих мистецьких навчалыDlx зaюtадів
Відділ культури
Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

2007-2012 рр.

-

забезпечеИНJI

проведевня міського конкурсу класичного мистецтва

«Класична Нота»
Відділ культури
Дитяча ПJКола мистецтв
Дитяча музична школа

Щорічно

- сприяиИJI участі учнів і викладачів у всеукр~ських та м~ародних
конкурсах і фестивaJlJlX, інших мистецьких ПРОСВІТНИЦЬКИХ aJЩUIX
Відділ культури
Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

Постійно

- спрИЯИВJI вивчеЮDO, узагальнеIUПO та. по~еншо... ДOCB~ ~~~~
ВИкnадачів та навчальних закладів інших МІСТ 1 областеи. УКРaUIИ,
1ИУ
ТВОРЧИМИ делегаціями

Відділ культури
Дитяча JIП(ола мистецтв
Дитяча музична lJП(ола

2007-2012 рр.

~anровадженНJI
Міських
СТИПендій
спеЦІалІзованих мистецьких навчan

-

В~КJJадачам

Поча1'J(О

.
б
ьних закладІВ·
вn
УЧНІВ дО о ласних та міжнароднИх КОнкурсів
за JIК1cнy Підготовку
Відділ КУЛЬтури

ДИТJlЧа ШКола МИстецтв
ДИТJlЧа МУЗИЧНа школа
2007-2012 рр.
стипендій

.
- запровад>кенНJI МІСЬКИХ
~,і)l(народних Мистецьких КОНкурсів

УЧНJJм-переможЦRМ обласних та

Відділ КУЛЬТУРИ
Дитича школа МистеІПВ

Дитяча музична шкопа
2007-2012 рр.

...
.
- з метою ПОПУJUJризацl1 та ВІДродження національного мистецтва
ПРОДОВ)1(енlUI роботи по. звільненlПQ від Оплати за навчання в шкопах

естетичного вихованНJI МІСта по класу бандури

Відділ КУльтури
Виконавчий комітет
Броварської міськоїрцци
Щорічно

- основними фінансовими джерелами проекту розвитку позашкільної
мистецької освіти в місті Бровари на 2007-2012 рр. є кошти місцевих

бюджетів, фінансування здійснюється в межах асигнувань на ranyзь

КУЛЬтури

Відділ культури

2007-2012 рр.

РОЗДІЛ

v.

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВАДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. КУJIьтурно-дозвілJIєва діяльність закладів культури l\пста
(МКЦ, міський клуб)

Заклади КУЛЬТУРИ в місті є осередками розвитку народної творчості та

Зберех(еНВJI народних 1рающій, створеиия інноваційних проектів у сфері

МОП~діжної культурної полі1ИКИ, залучеlПlJl до активноі культурно
ДОЗВlJJЛєвої діяльності moдей різних вікових категорій.
MeтOIO проекту в сфері культурно-дозвїЛJJєвої діяльності є:
- забезпечеНВJI охорони, відроджеИИJI та розповсюдженНJI надбань

1радицїЙНої культури;

- ЗВJIyчеВЮІ різних верств иаселеННJI до збереже~ 1р~ЙIlоі кyJIЬ1!J>И;.
- збережеИИJI в сучасних умовах СПадІ<овоСТ1 покоmнь, консomдацп
СУСпільства на основі народних традицій, автентичного ~cтeцтвa;
.
- створення інноваційних молодіжних культурно-дозвшnєвих проеmв 3

38JJуЧеНВJnl.l до творчої діяльності молоді міста;

.. залучення OCBiтнi~ КУльтурно-просвітницьких
..
та широке коло громадськості до організацї. . З~ад1в, I~ уставов
.
....
І І ПІДТРИмки РІЗНИХ Ф
Дозв1ЛЛJI ДІтеи, юнацтва, молоді та дорослого населення.

5.2.

орм

Сприяння дїsшьність творчих кояекmвів
та грОl\lадськнх фОРl\fYВань

Стає . очевидним, що роль КУnЬ'!УРИ в державотворчих процесах,
Фор~tуванНI .~тprктyp I1?OMaдcь~oгo СУСПІЛьства, утвердженні високої моралі,
нацlоналЬНОI СВІДОМОСТІ та патрІОТИЗМУ надзвичайно велика.

у сьогоднішніх умовах - широкомасштабних політичних та
економічних реформ завдання полягає У тому, аби забезпечити структурне
реформування культурної сфери, cтвopeННJI системи, в якій би гармонійно
поєднувались формування національної ідеї, збереження традиційних
цінностей із одночасною модернізацією культурного житrя суспільства.
Державні інституції повинні створити ефепивні механізми підтримки і
фушщіонування культурно-мистецької сфери незалежно від форм власноcri,

niдпорядкувaнRJI

та

правового

статусу

закладів

культури,

творчих

організацій і колективів.
у відділі культури одним із таких механізмів є тісна співпрaцJI з

творчими аматорськими колекrивами, з творчими спілками професійних
мищїв,

іншими

культурницькими

об'єднаннями

та

громадськими

організаціями.

Мета СDpИSIВВJI діяльності творчих колективів та ГРОl\lадс:ькш
ФОIJмуваиь ЗДЇЙСНlOваТJlМеться через реаJIiзацію таких завдань:

.. забезпечення гарaиriй свободи творчості;
...
.. забезпечеННJI доступу до культурних надб~, створеШІЯ МОЖJIИВостеи
активної участі IpOM8ДJIН У художній творчоCТJ;
.. підтримка мистецької творчості;

.. підтримка талановитої творчої молоді;
.. забезпечеННJI розвитку духовності та культури через різИОманітrя
творчих форм їх існувавия.
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ШJIJIDI реaJIiзацil проекту:

.

.

~ио-масовИХ захОДІв

.. координування системи npоведенвя МІСЬКИХ кyma~J r
ДnJ1 населення міста Бровари

Відділ культури

Управлівни освіти

.

Відділ У справах сім'ї та молоДІ

2007-2012 рр .
..I творчості <<кришталеве перо»

.. проведения міського фестивamo поеТИЧНО

Відділ культури

Щорічно
і музики <d(ласичва ИQТa)

.. ПРовеnеиня
міського конкурСУ класичнО
,...
Відділ

культурИ

Щорічно

- проведения міського феСТИВ!!8nи.. х
...,uu

ОРового МистеЦТв

С'

в' ,
а ес DlВОче lіісто»
ІДЦІЛ КУЛЬТУРи

,
• проведення МІСЬКОго
КОЯТnrnсу «У:кр Щорічно
оо

. . . J.,

,

аmсью вареииlOl»

Відцїл КУЛЬтури

Щорічно

.

-

проведення МІСЬКОГо КОНкурсу ВИКонавців естрадної ПІ'СНІ'

крою)

«ЗОРJПIИЙ

Відділ lCyЛЬ1УРИ

Щорічно

.

- проведенВJI МІСЬКОго ФССтивamo ~ЬК?i пісні «OqJyни ДУШі»
ВJДДІЛ КУЛЬтури

Щорічно

-nnСІ'
cтвopeНJfJl
належних УМОВ при
З8.ЮІадах культури: ~y.u.~
l\A1'I'rr та ••ї
..
б
аи_
,
,,,иСЬКИИ xny ,

,..,,~ ЗlWиЦD творчих колективІВ, мистецьких об'єднань

Відділ КУnЬ1УРИ

Щорічно

- ~ПРиянНJI участі творчих колективів міста у обласних, всеукраіисы<Jц

МіжнароднИХ культосвітніх форумах

Віддіп КУnЬ'1УРи

Щорічно

- ВДОСхоналенНJI форм і методів організаціі дозвїJшJI, над8ВШІ KOМlUleKCY

послуг, JlКЇ забезпечують найбільш повне задоволеlШR потреб JПOдей, іх

активний відпочинок

Відціл культури
МlЩ
Міський клуб

2007-2012 рр.
- організація концертних, театральиц тема'l'ИЧИJlX, інформаційно
ВистаВkОВих, науково-технічних, літературно-художніх, танцювально
Розважальних, фОJJЬЮІорно-етиографічвих та інших заходів і програм
ВідцШ культури
МІ<Ц
Міський клуб
2007-2012 рр.

- ~ореИНJr театральних труп, хореографі~ цирковJJX, театр~них
ctyдlЙ, дуХових, народних, естрадних оркестрІВ, ~ИЧНИХ авсамбmв ;а
l)tpT!dD,
фОЛЬЮІориих,
фолыcJIрво-етв~граф~чвих
ІСол~ш,
аматорсьkИX та літературних об'єднань, клубш за Інтересами та шmиx
ХУДожніх колективів ДJ1JI організаціі культурно-масових та ХУЛЬ'1УРио-

•

•

ДОЗВJJUlєвих захОДІВ. ЗалученlЦ ДО

колективів та виконавців

~U

ПроведенlЦ цих заходів nPОфесіЬих
Відціл культури

l\tfiЩ

МіСЬКИЙ клуб
2007-2012 рр .

.. виявлення і прогнозування попиту насел

задоволення його в зоні своєї діяльності

.

еНИJI на КУЛЬТУРНІ ПОCJIyrи та

Відділ культури
l\tfiЩ

.

Міський клуб
2007 -2012 рр .

.. проведення МІСЬКОГО фестивалю ХРИCТИJlНськоі

творчості «TpoJIIIДa

духовна»

Відділ культури
МІ<Ц
Міський клуб
Щорічно

.. проведення конкурсів краси <<Міві-міс-Бровари» та <<Міс-Бровари»
Відділ культури
Щорічно

..

проведення спільно з управлінням освіти Броварської міської ради
вшанування дітей-переможців міських, обласних, Всеукраінських,

..

міжнародних конкурсів та фестивалів в галузі мистецтва педагоriв та

батьків переможців у програмі «Обдарованість»
Відділ культури
Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

lVIКЦ

Міський клуб
Щорічно

.. висвітлеНЮІ у пресі, радіо, на місцевому телебаченні. роботу закладів
КУJlЬтури, мистецьких проектів, культурно-масових заходш тощо
Відділ культури
Дитяча школа мистецтв
Дитяча музична школа

lVIКЦ

Міський клуб
Постійно

- основними
джерелам
.
. .фінансовими
..
и

проекту

доЗВUJЛ~ВОl Д~HOCТ1 В місті Бровари на 2007-2012

розвИТInI

--....J ІСул~ТУРIl0-

бюджеТІВ, фІнансування здійснюється в
рр. є КОIDТИ МІсцевих
культури
межах асигнувань на галузь
Відділ КУльтури

2007-2012 рр.
РОЗДІЛ УІ. РЕКРЕАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ

6.1.

Рекреація дозвілля в умовах BїдкpllТoro простору

. Територія

Ю11матич~и

України. характеризується

умовами.

комф~рт~~. ~ови

ДJIJI

Ії

ВИНJIТКОВО

СПРИJIТливими

пр~родво-рекреаційні ресурси створюють

рекреацlЙНО-ДОЗВіллєвої дїJJJIЬHOCТЇ

і

сприяють

оргаН1зацll вІДПОЧИНКУ та оздоровленНJI. Кліматичні ресурси визначають
загальну
комфортність
території
її
придатність
ДJUI відпочинку,
оз~оровлеННJJ, організації дозвiллJJ ва свіжому повіtpі. Серед основних
КЛІМатичних особливостей, що визвачають іі комфортність - температурний
режим, кількість сонячних днів ва рік, вологість, атмосферний тисІ(, режим

вітрів. Завдяки СПРИJJТЛИВИМ кліматичним умовам в вашій державі останніми
роками почала швидко розвиватися культура проведеlПlJl відпочинку,
дозвілля, зawrrтя спортом ва свіжому повіtpі. При цьому більша частина
різних видів рекреації проводиться ве вдома, а в спеціальво призначених ДJIJI

цього MicЦJIX. Всі ВИДИ рекреації, що проводаться ва свіжому повітрі під
віДКрИТИм вебом викликають все більший інтерес у гром8ДСЬКОС'1і.

Такий вид рекреації JIК пimохідні проrymmки не пOtpебують нiJJкиx
додаткових затрат, але в той же час приваmi компанії ~амагаютьCJJ

kaDіталізувати зростаючий ринок рекреації і туризмr, Д~ржавm С1РYJ<"1?'Pи
також СПРИJПOТЬ задоволенню потреб в цій сфеРІ,. ~ищуючи JПQСТЬ

ОТОЧУЮчого середовища. Організація обслуговуваввя ~o~ прогулян?к
ВКЛючає в себе благоустрій і розробку безпечиих І ЦІкавих маршрyrtВ,
організацію різних видів побyroвих послуг.
..
'м JП(
Все більпmм попитом у васелеивя користується ~ ~ид peкpe~

огJUJд Визначних пам' яток історії, що включає в себе ~IДВJДyВавня рІЗНИХ
nPивабливих і визначних пам'яток історії, культури, арХ1тепури, ~~цтвa

'\Iul',,~,."
JQ

•

.ЦІ,ІІЬНІСТЬ І неповторшсть яких часто в

иправдовують довготривалІ поlЗДІСИ
'м

ДО місць де вони знахОДJ1ТЬся. попит на цей вид peкpeaцu І ~a послуги
ПОВ'

••

'"

JlЗаН1 13 вим те>к посТ1ИИО зростає в

•

у:кр..іШ І така TeндeНЦ1Jl в першу
(UП&.

чергу ПОвинна зацікавлювати організації, які працюють у Ц1И сфеРІ.
. . . .

Мета проекту:
. '
. об' єктів PJUI спрИJIJIНЯ
- організація та розбудова спеЦІальНИХ МІСЦЬ І
змістовного та цікавого дозвілля; оо
(моніторинry) визначати
оо за допомогою прогнозовано~.. ПОЛІ~
•

найбільш популярні види рекре8Ц11 дозвUJJIJI,

\

- при проведенні експерименті 22.

.

певних видів рекреації у сфе ві 1 ДОС:Лщжень по.в'JlЗаних з вивчеННJlм
потреба УЧ~~ людини у них; р ДОЗВJJIJIJI, неоБХІДНО враховувати JIka
- JПOДИ ЯКІ ВІДДають перевагу змі

'.
небом не ПИШе ПроводиТЬ свій в ~ОВИ~МУ дозвJJШЮ пІД відкритим
інтереси, смаки бажани.. а и"
.шьнии час задовоnьНJПОЧИ власні
ПП,
поЛ1ПDJyють здоро '
б
•

t

Л?Нl природи, відновлюючи Розумові і ф'
.в JI, пере ~аючи на
В1Льному розвитку особистості.
lЗИЧНl сили та спрJOOOТЬ

'.. 6.2. ШЛRXlI реалізаціі прое :
- створеННJI рекре~IИНИХ зон на територіях парків та :;еРі'

IOHnЦТBa та МОЛОДІ

. ..

в МІста ДJIJI щтеи,

Відділ КУЛьтури

2008-2012 рр.

.

- cтвope~ рекреаційних зон на територіях парків та скверів міста ДЛІІ тадей

похилого ВІКУ

Відціл культури
2008-2012 рр.
- . проведеИЮІ скульmypного симпозіуму на території Парку культури та

вJДПОЧИНКУ "Перемога", з метою забезпечеННJI скульmypними композиціями
паркових рекреаційних зон

..

створеНЮl

Відділ культури
Липень-серпень 2008 р.
рекреаційних маршрутів по історичних MicЦRX (визначні

пам'JIТКИ історії, культури та архітектури)
Відціл культури
2008-2012 рр.

РОЗДІЛ

7.1.

VII.

МІЖНАРОДНЕ СПlВРОБІТНИЦТВО

Культурвий обмів в умовах мЬквародвого співробіrВИЦI'ва

Курс Україии на демократизацію і відкритість суспільствІ, її визв8JШJI
~a міжнародній арені, ринхова opiєвтaцis реформ в економіці зумоВJПOЮТЬ
Ulтенсифіхацію міжнародного співробіТВІЩТВа в усіх галузях і особливо в
культурі.

Відділ культури Броварської міської ради тісно співпрацює з містами
ПОбратимами: ЩОJIКово (Росія), Луцьк (Білорусь), Сinnамяє (Естонія),

Фонтане-су..Буа (Франція), Рокфорд (США), Краснік (Попьща)

- в пnані

kyЛьтурної політики та культурного обміну.
Мета проекту:

-

забезпечеиия дїJJJIЬиоСТЇ галузі культури міста обміном інформації про

Національні культури ШJIJIXом зanyqеИWI кращих мистецьких об'єднань
міста в культурно-мистецьких програмах в умовах міжнародного

співробітництва.
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7.2. ШЛЯХІІ реалізації проекту:
-

проведення

роботи з питань укл

закладами культури міста Бровари таадання угод про СПівр~бітництво між
з~~ами культури МІст-побратимів
ВІДДШ культури
2007-2012 рр.

забезпечення
участі yvдожніх
колекти ВІВ
.
•
•
."J'
КУЛЬТОСВІТНІХ формах (конкурси, фестивалі)

-

.

МІста

у

міжнародних

Відділ культури
Щорічно

.

РОЗМІщення матеРІалІВ про міжнародне співробітнИ1(fВО
ІСУЛЬТУРИ В мережі Інтернет

-

В галузі

Відділ культури
2007-2012 рр.

- З~ОВад>І(еНШІ
та

O~Miнy делегаціями працівників культури міста Бровари

Мlс:г-побраТИМIВ

З

метою

ознайомnеlШЯ З

ЖИТТЯМ,

культурними

традИЦ1JlМИ, навчальним мистецьким процесом

Відділ культури
2007-2012 рр.

- npактикування обміну інформаційно-довідковими видaннJlМИ, аудіо-,
відео матеріалами між закладами культури міста Бровари
закордонними українськими культурно-інформаційними центрами

та

Відділ культури

2007-2012 рр.
РОЗДШ VIп. удоскоНAJlEІШЯ СИСТЕМИ

ПІДВИЩЕЩ ФАХово! КВА.Щ.фІКАЦІЇ КАДРШ,
ПРАВ0ВИН ТА соЦІАЛЬНИИ ЗАХИСТ
ПРАЦШНИКІВ КУЛЬТУРИ

CТВOpeHНJI умов для забезпечеlШЯ ПРaImlЧНої професійної
перепідготовки та підвищеВНJI кваліфікації працівників культури, а також іх
правовий захист _ головний обов'JlЗОК відділу культури Броварської міської
ради.

l\IIeтa проекту:

.

....

_спрuННJI забезпеченюо закладІВ культури профеСIИНИМИ кадрами
Відділ культури

Постійно

-
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.

сприяння ПІдвищенню кваліфікації працівників

формами навчання

.

культури за РІЗНИМИ

Відділ культури
Щорічно
-

ПРJl CJ(JJaдa~Hi БJ~Д)l(етів передбачити кошти на забезпечення соціального

захисту працІВНИКІВ культури

Відділ культури
Щорічно

- сприяння відзначенню за високі професійні здобyrки кращих
працівників галузі культури міста Бровари
Відділ культури

2007-2012 рр.
основними фінансовими джерелами проекry удосконалення системи
підвищеННJl фахової кваліфікації кадрів, правовий та соціальний захист
працівників культури В місті Бровари на 2007-2012 рр. є кошти місцевих

-

бюджетів, фінансування здіЙСНЮЄТЬСJl в межах асигнувань на галузь
культури

Відділ культури

2007-2012 рр.
РОЗДІЛ ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗІІЕЧЕШІЯ
ЗAКJIAДIВ КУЛЬТУРИ

N!!

Зміст заходу

з/о

Термів
виковавви

Орієнтовні
обcиrп

Відповідальні

.

виконавЦІ

фівансувавви

(тис.грн.)

1.

Придбання меблів ДJIJI
закладів культури:

Міська 6і6ліотека дJиl
дiтelї:

z"IicbKa 6і6ліОIl,ека:

2007-2009

Д"тлча .lJ,уз"чна ,,,,,ола:

Д"тRча ",кола

131.100
143.100
82.500

Відділ
культури

85.500
82.000
15.600

•

А",сте,(",в:

Міськ"й клу6:

КраєзнаВЧІ"; А'узе,;:
Відділ "'ультур" та
,(ентралізована

50.000
88.595

буxzалтерїл:

2.

Придбання музичних

інструментів ДJIJI дит~оі

2007-2009

Відділ
культури
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-

ШКОNИ мистецтв та

ДИТЯЧОЇ музичної школи

3.

Придбання додаткового
звукового обладнання

.

2008-2009

280.000

ДJUI МІСЬКОГО

культури

культурного центру

4.

Придбання технічних
засобів ДJIJI міських
бібліотек та шкіл

Відділ

Відділ

2008-2010

19.000

культури

естетичного вихованlUJ

(телевізорів,
відеомагиітофонів,
ксероксів)

S.

6.

Придбання дm1 міських
бібліотек комплектів
бібліотечної техніки
(формуляри, щоденники,
книги обліку, каталожні
карточки, роздільники)
Міс"ка 6і6ліОll,ека для
дЬ"е,;:
Міс"ка 6і6ліоn,ека:
Поповнення фонду
літературою:
Міс"ка 6і6ліоn,ека для

культури

2.000
2.000
Щорічно

Відділ

2008-2012

культури

20.000
60.000

дЬ"ей:

- 7.

Міс"ка 6і6ліоn,ека:

Проведення підписки 111JJI
бібліотек міста:

Міс"ка 6і6ліоn,ека для

Щорічно

Відділ

2008-2012

культури

3.000
6.500

діmе,;:

8.

Міс"ка 6і6ліоn,ека:
Проведення повної
реконструкції міського
культурного центру з

Відділ

2008-2012

Відділ
культури

2008-2012

30.000.000

капітального

добудовою Пповерху,

будівництва

заміна підвісної стелі
І--

9.

ахтовоїзanи

Проведення повної

реконструкції приміщень

Відділ

2008-2010

2.000.000

дитячої школи мистецтв

-

10.

Відділ

культури

Відділ
капітального.

.

будівmiцтвa
В"1ДДIJI

ПроведеllВJl капітального
ремонту приміщень
ДИТJlЧої мУЗичної школи

2008-2009

500.000

•

,
•....•. ,\
:

.• .-

• .. :. -.'

і-;,';'::.

..

кam~:I!O~': :.::.~т;, !~

.'..

бу;.
-!"'~-" t!. І .....
Д1Ввицrва :l.! .i;~{...J'.
•

.

І

."

.~

...

:-~

.... ,

'11.
~12.
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ПроведеlШJl капітального
ремонту приміщень
міського клубу

2009-2010

Реконструкція будівлі на
території дитячого
будинку змішаного типу
<<Любисток» під філію

2008-2012

Відділ

350.000

будівництва
Відділ

2.000.000

КУnЬ1УР и
Відділ

капітального

ДИТJIЧої музичної ПІколи

13.

.

капІтального

будівництва

Забезпечення
мистецьких навчальних

закладів нотною

·
·

ттературою,

Відділ

mдручниками,

навчальними

2008-2012

КУЛЬ1УР и

посібниками,
фонохрестоматією з
курсу музичної

·

ттератури, наочними

посібниками та
мольбертами

14.

ДllnlЯча МУЗІІчна ,"кола:
ДllnlЯча ,,,кола

10.000

AfllCnleqnlB:

10.000

ОблaпrryвaннJI ві1РИНами
філії міського

2008-2009

25.000

краєзнавчого музею

(d(обзаревасвіт~)

15.

Відділ

ПроведеlШJl ремошу

~бінeriв та фондової

2008-2010

150.000

музеї

Проведенвя ремошу

підлоги в бібліотеці ДJIJI

Відділ

49.000

культури

2008-2010

150.000

Відділ
капітального
будівництва

2008-2012

30.000

Відділ

2008-2009

дітей

17.

Облаппування

пожежною сиrналізацією
приміщеНШІ міського
культУРНОГО центРУ

І-

18.

Придбання КО!Щертиих

коС'ПОмїВ та взyтrJl ДJIJI

культури

творчих колеХ'1'ИВів
І-

капітального
будівництва

IОМнати в краєзнавчому

16.

Відділ
культури

закл'
---и
аДІВ АУJШJ.У~'

19. ПридБВВШІ комп'ютерної
техніки ДЛJI закладів

культури - 1О: (міська
бібліотека - 1, міська

2008-2012

50.000

Відділ
культур_и

бібліотека ДJUI дітей - 1,
міський клуб - 1, дитяча
школа мистецтв

27

- 1,

1, Ісраєзнавчий
музей - 1,
.

дитяча музична школа

централІзована

бухгалтерія культури - 1)
ВСЬОГО:

Секретар ради

1, відділ
2008-2012

36.321.095

І.В.Сапо)кко

,О'

,/

Подання: начanьник віддiny культури

-.д~~~_ Н.АБагмут

ПОГОДХ(ЕНО:

Заступник міського голови

<d~.Шестопап

БРОВАРСЬКА МІСЬКА р.А ПА КИІ

.
ВІДЦІЛ КУЛьnт:~ькоr ОБЛАсn

07400, м.Бровари, вул. ГагарінІ, IS, T.(294)S-10-61
Від БО. о,Р. J. OlJf. Н!! (S t
НаН!!

за

---

г

г

,

Міському голові
А1ІmО1lЄН"У В. О.

,

Про затвердження концептуanьно-програмного
проекту розвитку культури м.Бровари

у 2007-2012 рр. та про затверджеННJI змін
до Статуту міського рішеННJIМ Броварської
міської ради від 07.07.05. Н!! 760-35-04
/1)

,...-

_и ,.,

;/.

L--~'It.~
___~~

~

/LJJ,--

/;r

--

}ltf

,....

.~I

6,

J'Ч'

f

IiIa~rм

04.09- 0 /-

Відділ культури Броварської міської ради просить розгJIJIНyТИ на
засіданні Броварської міської ради питaDIIJI:
1. Про затверджеННJI КОlЩептуально-програмиого проекту розвитку
культури м.Бровари у 2007-2012 рр.;

Про затверджеННJI змін до Статуту міського культурного цешру,
затвердженого рішеННJIМ Броварської міської ради від 07.07.05.

2.

Н!! 760-35-04.

Начальник відділу культури
Броварської міської ради

Тел.дпJ1 давідах
S-10-61

Н.АБaгмyr

