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Про рбоry закладiв культури
клубного тигry рйону

В

районi здiйсню€ться певна рбота щодо наirежною функцiонlванlrя
закладiв ryльтури кlryбного типу дjur органiзацii дозвiлля та задовол€ннJl
д,0(овних потб рiзнrос вертв ЕаселенЕя. В раЙонi функчiонlT оть 22 заклади
культури к.лубного тигry: l рЙонниЙ Будrrнок купьтури, l мiськиЙ Будинок
культ)?и }ф 2, 13 сiльських будинкiв культ}?и та 7 сiльськrл< клубiв.

Культурно-освiтtтю дiяльнiсть в к;ryбштх зак.JIадах забезпечують 51 пrгатний
працiвник, з них: на повну тарифну ставку працюють 28 чоловiк, на 0,75 - 6, на
0,5 - l5, па 0,25 - 2 працiвника.

В

клубних закпадм дiють 164 югубнtтх формування. Айаторських
коrrекгивiв рiзних жанрiв i напрямкiв - 131, любительських об'еднань та rсцбiв
за iнтересами - 33.

В районi працюють 8 колекттrвiв, якi носять лочесне звtlння <Народний
аматорський>, з них:5 - в районному Булинку культури, l - в Станкуватському
СБК та

у MicbKoMy Булинку культури Nэ 2.
Серед сiльських закладiв культури клубною титry району слiд вiд"riтити
Станк5rватського, Березовобалкiвського,
zжтивну
робоry
1-

творчу

Вiвсяникiвською та,Щорохинського сiльських булинкiв культJри, мiського
Булинку кульryри JlЪ2.
Районний Будинок культури працю€ як методичний центр та оргатriзатор
рiзних кул ьтурньмасовшх заходiв.
Недостатньо ведеться робота по над:tнню платних послуг зак-падами
культури району. KpiM рйояною Булинку ryльтlри ляше Йосцпiвський та
Березовобалкiвсью.lй СБК надають платнi послуги яаселенню. Враховуючи
яедостатнiсть бюджетних коrптiв, працiвника,,r зак.падiв кульцри необхiдно
активнiше праrцовати по впровадженню цьою вIrду дiяльностi.
Одпiею iз головних проблем у робmi сiльських пrубних зашIадiв е
недостатня збезпеченiсть фаховrтми спецiалiстамн.
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В аварiйному cTaHi знаходиться
*
Будинку кульryри,

примiщення БУзнич/ватського сiльського
функцiоrryъання
закладу. Сiльською радою ведеться
робота щооо ,rpou"r""r" капiтального
ремоlrту будiв-тliНедостатньо здiйсrтюrmься заходи цодо береженпя
та змiцненвя
матерiапьно-технiчноi бази ЗККТ_
З метою належноm функцiонlъання закrrадiв кульцrри rсцбного
типу д-rrя
органiзацii дозвiлля та задоволенЕя д},ховних потреб
u"pa*
рiзн"*

що не дае моlктивостi повноцiЙю

Вffi-шу
.
.1,
адмiвiстрацii:

""""r""*,

кульryри, туризму T.l кульryрноi спадщинr-r pйotTHoT
дЕlжавноТ

посилити контроль за дiя-rrьнiстю закладiв кульryрп юryбною
типу

райоIrу;

забезпечити напежну рйоry районного Булинку культури
як
методичноm центру закладiв кульцри;
вжити
щодо розширенIrя перелiку надашlя llлатних послуг
_ _заходiв
населенtтю ЗККТ району;
посli119 проводити робоry по зал)ценню молодих спецiалiстiв
дlя

-

роботи в ЗККТ району.

-

2. Рекоменлувати селипцому, сiльським головам:
_здiйснювати заходи щодо збереження та змiцнення матерiально-технiчноi

бази ЗККТ району;
постiйно забезпе.rувати )цасть aмaTopcbKror
обласпих творчrл< заходах.

колективiв в райопнfiх та

Брникуватському
*"лj:__|:IУ:звати
роооry щодо проведенrrя калiтального

сiльському mловi активiзувати
ремонry сiльською Будинку культlри

a. ВИчт"* нzшехпУ творчу робоry Станryватського, Березово.л_
.
оалкrвськоm, ВiВсяникiвського та
Щорожинською сiльсuЬ
r.уrurур,п,
фu*i"

мiського Булинку lryльryри Nэ 2.
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