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Про виконання районної програми
розвитку культури і духовності
в Нижньосірогозькому районі
на 2018-2020 роки
Сектором культури і туризму районної державної адміністрації спільно з
структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами
селищної, сільських рад проведена відповідна робота щодо реалізації державної
політики в галузі культури, охорони культурної спадщини, захисту прав
національних меншин, а також державної мовної політики. Забезпечено вільний
розвиток культурно-мистецьких процесів, всіх видів культурних послуг і
культурної діяльності, розвиток аматорського мистецтва. Здійснюється
контроль за виконанням виконкомами селищної, сільських рад делегованих
повноважень.
Особлива увага приділяється збереженню мережі закладів культури, яка
становить 36 закладів, а саме: комунальний заклад «Нижньосірогозька школа
естетичного виховання»; 17 бібліотек та 18 клубних закладів, у тому числі
комунальний заклад «Нижньосірогозький районний будинок культури»,
комунальний заклад «Нижньосірогозька центральна районна бібліотека».
Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення у
закладах культури району створюються відповідні умови. Аматорським
мистецтвом охоплено всі жанри. У закладах культури клубного типу району діє
139 клубних формувань, якими охоплено 1157 учасників. У комунальному
закладі «Нижньосірогозька школа естетичного виховання» навчається 89 дітей.
Сектором культури і
туризму районної державної адміністрації
пріоритети надавалися питанням поліпшення культурно-просвітницької роботи,
зокрема в сільській місцевості, забезпеченню доступності культурних послуг
для всіх громадян, створенню максимально сприятливих умов для творчого
формування та патріотичного виховання дітей та молоді, питанням історикокультурної спадщини, збереженню та популяризації українських традицій,
звичаїв й розвитку культур національних меншин.
На виконання заходів програми розвитку культури і духовності забезпечено
проведення координаційної роботи щодо відзначення знаменних, пам’ятних дат та

ювілейних подій у закладах культури району. Проведено 1918 культурномистецьких заходів різноманітних за формою та змістом.
Забезпечено участь культпрацівників та аматорів закладів культури у 35
міжнародних, обласних культурно-мистецьких заходах та проектах.
Протягом 2018-2020 років значно покращено матеріально-технічну базу
закладів культури. Так, у 2019 році проведено ремонтні роботи в комунальному
закладі «Нижньосірогозький районний будинок культури» встановлено
внутрішній санітарний вузол, підведено каналізацію (на виконання робіт з
районного бюджету виділено кошти у сумі 75,0 тис. грн). Завершено ремонтні
роботи у приміщеннях Анатолівського, Першопокровського, Вербівського,
Донцовського та Вільненського СБК на загальну суму 395,0 тис. грн. У 2020
році
проведено
ремонтні
роботи
у
Новоолександрівському
та
Першопокровському сільських будинках культури.
Крім того, у 2019 році придбано для комунального закладу
«Нижньосірогозька школа естетичного виховання» цифрове піаніно та кароокецентр на суму 55,0 тис. грн, для комунального закладу «Нижньосірогозький
районний будинок культури» - сценічні костюми на суму 35,0 тис. грн.
На даний час проблемним залишається питання: системи опалення
більшості
сільських
закладів
культури;
капітального
ремонту
Верхньоторгаївський та Степненський сільських будинків культури; виділення
коштів на усунення недоліків у частині протипожежної безпеки.
Виходячи з вищезазначеного, з метою забезпечення реалізації на
території району державної політики у галузі культури, відповідно до Закону
України «Про культуру», керуючись статтею 6, пункту 6 частини першої статті
13, статтею 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»:
1. Інформацію про стан виконання районної програми розвитку культури
і духовності в Нижньосірогозькому районі взяти до відома.
2. Сектору культури і туризму районної державної адміністрації:
2.1. Спільно з виконкомами селищної та сільських рад забезпечити:
2.1.1. Збереження мережі закладів культури відповідно до встановлених
соціальних нормативів та їх ефективну роботу.
2.2.2. Виділення коштів на усунення недоліків у частині протипожежної
безпеки відповідно до приписів Нижньосірогозького районного сектору ДСНС
у Херсонській області.
2.2. Про стан виконання даного розпорядження поінформувати районну
державну адміністрацію до 25 грудня 2020 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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