БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про затвердження Програми розвитку культурно-дозвіллєво~
діяльності закладів культури м.Бровари на 2007-2012 роки

Відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу",
Указу Президента України від

22.03.2000 N!! 490/900

"Про невідкладні

заходи щодо розвитку бібліотек України", рішення Київської обласної ради
від 02.03.2006. Н!! 363-32-ІУ "Про Програму розвитку бібліотечноі галузі
Київської області на 2006-2007 роки", керуючись пунктом 22 статті 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити
Програму розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності
закладів культури м.Бровари на 2007-2012 роки (далі - Програма),
що додається.

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійсmoвати
фінансування Програми У межах затверджених асигнувань в бюджеті
міста.

3. Відділу культури щорічно звітуватися п~ред. ceci~. Броварської
4.

міської ради щодо виконання Прогр~ за В1Дпов1ДНИИ р1К.
Контроль за виконанням цього РІшення ПОXJIасти на заступника

міського голови Шестопал л.п.
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1. Загальні ПОJJоження Програ&ID
Заклади ку.льтур

'.

и в МІСТІ Є осередками розвитку народної творчості та

збере~е~ народних ~адиц~й, створеНИJI інноваційних проектів у сфері
мол~Д1ЖНО.~ .КУЛЬТУР~ОI

ПОЛІ~КИ,

залучеНИJI до

активної культурно

дозв1ЛЛЄВО~ ~~HOCn тадей РІЗНИХ вікових категорій.

В M~CTI ДІЄ два. куль~но-дозвіллєвих заклади культури: міський
культурнии цe~ooтa МІС~КИИ клуб. В них працюють аматорські об' єднання,
гуртки та СТУДІІ З РІЗНИХ жанрів: Зразковий дитячий театр-студія

«Едельвейс», фольклорний ансамбль «ДОШI»
здобув звання "Народний"),

(у 2005 році цей колектив

колектив хореографії "СТЕП-мас", студія

бального танцю, хореографічний колектив "Черевички" (у 2005 році цей
колектив здобув звання "Народний") та колектив народного танцю
"Барвінок", літературне об'єднання "Криниця".
Стає очевидним, що роль культури в державотворчих процесах,
формуванні структур громадського суспільства, угвердженні високої
моралі, національної свідомості та патріотизму надзвичайно велика.
у

сьогоднішніх

умовах

-

широкомасштабних

політичних

та

економічних реформ завдання полягає у тому, аби забезпечити структурне

реформування культурної сфери, створення системи, в JIКiй би гармонійно
поєднувались формування національної ідеї, збережеНИJI традиційних

ЦЇШlOстей із одночасною модернізацією культурного життя суспільства.
Державні інституції повинні створити ефепивні механізми п~имки
і функціонування культурно-мистецької сфери незалежн~ вІД форм
власності,

підпорядкування

та

правового

творчих організацій і колективів.

статусу

закладІВ

культури,

....

у відділі культури одним із таких мехаН1ЗМШ ~ ТІсна сmвпр~ з

творчими аматорськими колективами, з творчими сmлками профес1ИНИХ
митців,

jнmими

культурНИЦЬКИМИ

об'єднаннями

та

громадськими

організаціями.

2. Мета та основні завдаввя Програми
Метою та освовВИМИ З8ВдаllllRМВ програми в сфері культурноДО3Вщєвоі ДЇИJJЬвості є:.
та озповсюдження надбань
- забезпечення охорони, вІДРодження
р
традиційної культури;
.... оо
.
населення до збереження тр8ДИЦІИНОІ культури,
- залучення РІЗНИХ верств умовах спадковості поколінь, консолідації
- збереження
в сучасних
.... тентичного мистецтва''
.
.
двих тp~ 7ПЖТТ1U' ав
СУСПU1Ьства на ОСНОВІ наро
r.y.r..&Ao\-,
•

·

.

4

-

CТВOpeHНJJ ІНноваційних м

.

.

-

залучеННJJ ОСВІТНІУ ку.Пь~но·
~
.• J t' • -ПРОСВІТНИЦЬКИХ закладІВ, ІНШИХ установ

ОЛОДІЖНих куль~но-дозвtлnЄВИХ проеКТІВ з
залучеННJIМ дО ~ОР.ЧОІ ДUlJJьності молоді міста;

".

.

.

та ~OK~ к~ло громадськоСТІ до організації і підтримки різних форм
ДОЗВ1ЛJIJI ДІтеи, юнацтва, молоді та дорослого населенНJI.

- забезпечеННJJ гарантій свободи творчості;
,
- забезп~чеННJJ. доступу до куль~них надбань, CТВOpeHНJI можливостей
~HOl учаСТІ громадин у худохшій творчості;

- mдтримка мистецької творчості;
- підтримка талановитої творчої молоді;
- забезпечеННJJ розвитку духовності та культури через різномані1ТЯ

творчих форм їх icнyвaнНJI.

3.

Фінансове забезпечення заходів Програми

Основні джерела фінансування заходів Програми - обласний та місцевий
бюджети.
За рахунок коштів цих бюджетів буде здійснюватись
фінансування заходів, спрямованих на покращеННJI матеріально-технічної
бази закладів культури дозвіллєвої сфери.
Коригуванвя фінансування заходів Програми здійснюється відділом
культури Броварської міської ради щороку піCЛJI затверджеННJI місцевого
бюджету на настymmй рік.

5.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми значно поліпшить ситуацію
в культурнодозвiлnєвій діяльності закладів культури міста, створить умови ~
ЗМЇЦНеННJI матеріально-технічної бази, забез~ечить розвиток ДYXOB~OCТ1 та
КУльтури,
створения інноваційних мол~~ ~льтурно-дозвtлnєвих
проепів з залучеННJIМ до творчої діяльноСТІ молоДІ МІста.

s. Заходи щодо реалізації Програми
- cтвopeВНJI налеЖНИХ умов при закладах культури: мкц
ЮІуб ДmI ЗaнJlТЬ творчих колеЮ'ИВів, мисте~ких об'єднань
,
Віддш культури
мкц

Міський клуб
Щорічно

та міський

:ИJIННJI участі твор~их. колективів міста у обласних, Всеукраїнських
mародних КУЛЬТОСВІ1111Х форумах, загальноміських святах

'

Відділ культури
Щорічно

- вдосконалення
.

форм і меТОДl·В органlзаЦl1
.... ДОЗВІJ1JU1,
.
надання комплексу

послуг, JIК1. забезпечують найбільш повне задоволення потреб JПOдей іх

aкrивний ВІДПОЧИНОК

'
Відділ культури
мкц

Міський клуб
2007-2012 рр.

-

організація

концертних, театральних,

тематичних,

інформаційно

виставкових, науково-технічних, літературно-художніх, танцювально

розважальних, фольклорно-етнографічних та інших заходів і програм
Відділ культури
мкц

Міський клуб

2007-2012 рр.

-

створевия театральних труп, хореографічних, циркових, театральних

студій, ДУХових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів та
гуртків,
фольклорних,
фольклорно-етнографічних
колепивів,

аматорських та літературних об' єднань, клубів за інтересами та інших

художніх колективів ДЛJI організації культурно-масових та культурно-

дозвізшєвих заходів.

Відділ культури
мкц

Міський клуб

2007-2012 рр.

.

_ ВИJIВЛевия і прогвозуВaRIIJI поПИТУ васелеНВJI ва культурН1 послуги та
задоволевия його в зові своєї діяльності
Відділ культури

мкц

Міський клуб

2007-2012 рр.

-

·

ВИСВІтлеННJI у пресі

культури

6

,

.

рад..

.

10, на МІсцевому телебаченш роботу закладІВ

Відділ культури
мкц
Міський клуб
Постійно

6. Удосконаленвя системи підвищеВИD фахової кваліфікації кадрів,
іх правовий і соціальний захист
Удосконалення системи підвищення кваліфікації
працівників
культури та обмін досвідом, у тому числі і за межами України
Відділ культури
мкц

-

Міський клуб
2007-2012 рр.
Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників
культури
міста
у
відповідності
комп'ютеризації культурно-дозвiJшєвої галузі
Відділ культури
мкц

ІЗ

вимогами

Міський клуб

2007-2012 рр.
-

Брати участь у Всеукраїнських нарадах, семінарах, круглих столах
Відділ культури
мкц

Міський клуб

2007-2012 рр.
_ СпрИЯНIIJI збережеmпo культос~ітніх кадрів, створеmпo ім належних
соціально-побутових умов пр8Ц1.

Відділ культури
мкц

Міський клуб
2007-2012 рр.

-

СпрИJIННJI

вїдзначенmo

за

культосвітніх працівників

високі професійні здобутки кращих
Відділ культури
мкц

~=~~·ський клуб

-2012 рр.

Секретар ради

І.В.Сапожко

