КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про затвердження Комплексної програми
розвитку галузі культури Києво-Святошинського району
на 2016 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи подання Києво-Святошинської районної
державної адміністрації, районна рада
вирішила:
1.
Затвердити
Комплексну
програму
розвитку
Києво-Святошинського району на 2016 рік, що додається.

галузі

культури

2. Рекомендувати райдержадміністрації при остаточному її доопрацюванні
врахувати пропозиції та зауваження, викладені у висновках постійних комісій
районної ради, а також висловлені депутатами в ході розгляду цього питання на сесії.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту та туризму
і постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики,
соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Голова ради

м. Київ
17 грудня 2015 року
№ 43-03-VІІ

О.С. Нестеренко

Затверджено
рішенням ІІІ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІІ скликання
від 17.12.2015 року № 43-03-VІІ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
розвитку галузі культури Києво-Святошинського району
на 2016 рік

2015 рік

Вступ
Підготовка Комплексної програми розвитку галузі культури
Києво-Святошинського району на 2016 рік (далі – Програма) зумовлена
процесами модернізації національної системи культури в Україні, підвищенням
ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю району є соціальний,
культурний та науковий потенціал. Пристоличний Києво-Святошинський район
має потужні можливості для розвитку галузі культури.
Необхідність змін галузі культури району зумовлена змінами у
суспільстві. Через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність
бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо
забезпечені культурні потреби жителів району.
Загальна спрямованість модернізації культури району полягає у
приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої
орієнтації на задоволення культурних запитів жителів населених пунктів
Києво-Святошинського району, наближення до європейських стандартів.
Програма визначає пріоритети розвитку культури району, визначає
організаційні засади її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.
Програма спрямована на модернізацію змісту, методів, форм навчання і
виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.
Програма являє собою комплекс матеріально-технічних, управлінських
проектів із визначенням шляхів їх реалізації та обсягу фінансування. У ній
враховано суспільні потреби населення району щодо культурних послуг,
розвиток
науково-інформаційних
технологій,
досягнення
в
галузі
культурницьких новацій.
Програма покликана суттєво змінити культурний простір району.
На даний час у Києво-Святошинському районі функціонує: 36 клубних
закладів, 44 бібліотеки, 5 дитячих шкіл мистецтв, музей.
У закладах культури працюють гуртки, студії, любительські об’єднання,
клубні формування та аматорські художні колективи, 23 творчих колективи
носять почесне звання «Народний» та 10 – «Зразковий».
Щорічно в клубних закладах проходить понад 5000 культурно-освітніх
та розважальних заходів.
Читачами бібліотек району є понад 37,6 тис. осіб. Сукупний
бібліотечний фонд району складає понад 532,49 тис. примірників, щорічна
книговидача складає понад 764,468 тис. примірників.
У Боярському краєзнавчому музеї зберігається понад 11 000 експонатів.
Протягом року в музеї проводиться близько 150 екскурсій, щорічно музейними
відвідувачами є більше 4 тис. жителів та гостей району.
Мистецьку освіту в Києво-Святошинському районі діти та молодь
здобувають в дитячих школах мистецтв, де навчання відбувається на таких
спеціальностях та спеціалізаціях: фортепіано, струнно-смичкові інструменти
(скрипка, віолончель), струнно-щипкові інструменти (бандура, домра, гітара,
балалайка, цимбали), народні інструменти (баян, акордеон), духові та ударні
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інструменти (сопілка, труба, тенор, баритон, тромбон, туба, флейта, кларнет,
саксофон, ксилофон), сольний спів, хорове, естрадне, циркове мистецтво,
композиторська творчість, хореографія, образотворче та декоративно-ужиткове
мистецтво, театральне мистецтво.
Навчанням охоплено понад 2 тисячі дітей та молоді, щорічно мистецькі
навчальні заклади закінчує близько 150 випускників.
Суспільні зміни зумовили нові тенденції розвитку галузі культури
району. Пріоритетними напрямами її функціонування є:
 дослідження, збереження та популяризація матеріальної та
нематеріальної культурної спадщини, інформаційне забезпечення
жителів району, комп’ютеризація закладів культури;
 сприяння вільному доступу жителів району до інформації, вітчизняних
та світових інформаційних ресурсів;
 естетичне виховання дітей та молоді;
 організація змістовного дозвілля;
 зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
Реалізація зазначених напрямів сприятиме досягненню мети – розвитку
галузі культури Києво-Святошинського району.
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П А С ПО Р Т
Комплексної програми розвитку галузі культури
Києво-Святошинського району на 2016 рік
Назва
Тип Програми
Підстава для розробки
Програми
Нормативно-правова
база Програми

Комплексна програма розвитку галузі культури
Києво-Святошинського району на 2016 рік
Комплексна програма розвитку
Необхідність удосконалення галузі культури,
вироблення нової стратегії її розвитку із
врахуванням перспективи якісних змін в
Українській державі
Бюджетний кодекс України;
Закони України:
- «Про місцеві державні адміністрації»;
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
- «Про музеї та музейну справу»;
- «Про позашкільну освіту»;
- «Про культуру».
Укази Президента України:
- від 22.03.2000 № 490/2000 «Про невідкладні
заходи розвитку бібліотек України»;
- від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні
заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні»;
- від 31.07.2000 № 928/2000 «Про заходи щодо
розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого доступу до цієї мережі в Україні»;
- від 23.01.2001 № 35/2001 «Про заходи щодо
підтримки краєзнавчого руху в Україні»;
- від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові
заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».
Постанова Кабінету міністрів України від
01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів
та недопущення втрат бюджету».

Учасники програми

Києво-Святошинська
районна
державна
адміністрація, відділ культури, національностей та
релігій, заклади культури району
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Мета Програми

Завдання Програми

Створення умов для реалізації державної
культурної
політики
на
території
району,
задоволення культурних потреб населення КиєвоСвятошинського району. Створення належних умов
для охорони та збереження нематеріальної
культурної спадщини.
Забезпечення
охорони
та
збереження
пам’яток Музейного фонду України, запровадження
в діяльність музеїв сучасних автоматизованих
інформаційних технологій.
Забезпечення
соціально-економічних
та
організаційних умов для розвитку галузі культури,
народної творчості Києво-Святошинського району.
Підвищення ролі бібліотек як центрів
культури, науки, освіти та інформації.
Забезпечення:
 ефективного управління галузі культури району;
 спрямування дій місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування на розвиток
галузі культури, запровадження в діяльності
установ
та
закладів
культури
нових
інформаційних технологій;
 доступності мистецької освіти, гарантування
громадянам права на її здобуття, творчого,
інтелектуального і духовного розвитку дітей у
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних закладах (дитячих школах мистецтв);
 гарантій свободи творчості;
 підтримки аматорської мистецької творчості, яка
забезпечує якісний рівень національної культури.
Формування сучасної інфраструктури галузі
культури.
Становлення
й
зміцнення
мережі
недержавних культурно-мистецьких організацій
(творчих спілок, фундацій, об’єднань).
Повноцінне комплектування та збереження
бібліотечних фондів.
Забезпечення консолідації суспільства на
основі народних традицій. Відродження та
популяризація надбань традиційної культури,.
Запровадження інновацій у культурномистецькому процесі.
Забезпечення економічних і соціальних
гарантій для професійної самореалізації працівників
культури, підвищення їх соціального статусу,
професійного рівня, фахової майстерності.
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Терміни реалізації
Програми
Ресурсне забезпечення
Програми

Структура Програми

Очікувані
Програми

Створення сприятливих умов для пошуку,
підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.
Приведення
матеріально-технічної
бази
закладів культури до сучасних потреб.
2016 рік
Розробка та реалізація механізмів залучення
додаткових фінансових та матеріальних ресурсів
(цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності
використання бюджетних та позабюджетних коштів;
прозорість використання фінансів у галузі культури
району.
Розділи Програми:
Вступ.
Розділ І. Бібліотечна справа.
Розділ ІІ. Клубні заклади.
Розділ ІІІ. Мистецька освіта.
Розділ ІV.
Музейна справа та збереження
культурної спадщини.

Проекти:
Проект розвитку бібліотечної галузі КиєвоСвятошинського району
Проект створення належних умов роботи
клубних закладів Києво-Святошинського
району
Проект розвитку початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів КиєвоСвятошинського району
Проект розвитку музейної справи та збереження
культурної
спадщини
КиєвоСвятошинського району
Забезпечення умов для розвитку доступної та
результати
якісної системи культури Києво-Святошинського
району відповідно до вимог суспільства, запитів
особистості та потреб держави.
Гарантування свободи художньої творчості,
участь громадських організацій в культурному житті
району.
Створення оптимальних умов для реалізації
бібліотеками своїх соціальних функцій та
підвищення їх ролі як центрів культури, науки,
освіти та інформації.
Створення сучасної матеріально-технічної
бази закладів культури, розширення їх функцій,
збільшення відвідуваності, вільний доступ жителів
району до інформаційних ресурсів.
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Популяризація культурної спадщини КиєвоСвятошинського району
Забезпечення умов для розвитку доступної та
якісної початкової мистецької освіти дітей.
Контроль, корекція та Системний моніторинг реалізації Програми та її
оцінювання Програми фінансування; участь громадськості у незалежному
оцінюванні якості культури.
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Розділ І. Бібліотечна справа
Проект розвитку бібліотечної галузі
Києво-Святошинського району
Мета проекту:
Створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх
соціальних функцій та підвищення їх ролі як центрів культури, науки,
освіти та інформації.
Завдання проекту:
 забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для
ефективної діяльності бібліотек району;
 формування
сучасної
інфраструктури
бібліотечної
справи,
впровадження в діяльність бібліотек сучасних інформаційних
технологій;
 забезпечення повноцінного комплектування та збереження бібліотечних
фондів;
 зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази бібліотек;
 підвищення престижу і соціального статусу бібліотечних працівників;
 зміцнення кадрового складу бібліотек та системи підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників.
Пріоритети проекту:
 модернізація і розвиток бібліотек як загальнодоступних, інформаційних,
освітніх і культурних центрів;
 підвищення якості і ефективності їх діяльності по бібліотечному
обслуговуванню населення району.
Шляхи реалізації проекту:
№
з/п
1

1)
2)

Зміст заходу

Відповідальні за
виконання

Обсяг
фінансуван
ні (тис.грн)
2
3
4
1. Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для
ефективної діяльності бібліотек
Забезпечити збереження та розвиток Райдержадміністрація,
існуючої мережі бібліотек.
відділ культури,
національностей та релігій
Забезпечувати приведення штатних
Райдержадміністрація,
розписів бібліотек у відповідність з
відділ культури,
нормами та особливостями
національностей та релігій
автоматизації та комп’ютеризації
бібліотечних процесів.
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1)

2)

2. Забезпечення поповнення бібліотечних фондів
Забезпечувати бібліотеки кращими
Райдержадміністрація,
зразками вітчизняної та зарубіжної
відділ культури,
книжкової продукції.
національностей та релігій
Забезпечити бібліотеки
періодичними
друкованими виданнями.

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій

3. Забезпечення збереження бібліотечних фондів
1)

1)

2)

3)

Забезпечити центральну районну
Райдержадміністрація,
бібліотеку для дорослих
відділ культури,
автоматизованими системами
національностей та релігій
протипожежної сигналізації.
4. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази бібліотек,
впровадження в діяльність бібліотек сучасних інформаційних
технологій, комп’ютеризація та автоматизація бібліотечнобібліографічних процесів
Забезпечити бібліотеки:
Райдержадміністрація,
відділ культури,
 сучасними бібліотечними
національностей та релігій
меблями (робочими,
аудиторними та комп’ютерними
столами, стільцями, стелажами
для книг, каталожними шафами
тощо);
 оргтехнікою (ксероксами,
комп’ютерними комплексами
для оперативного сканування
документів і обробки
відсканованої інформації тощо),
 відео проекційними системами,
мультимедійними дошками,
відеомоніторами, технікою для
палітурних робіт, сучасними
засобами зв’язку,
кондиціонерами тощо.
Поетапне підключення бібліотек та Райдержадміністрація,
забезпечення роботи в мережі
відділ культури,
Інтернет, створення Інтернетнаціональностей та релігій
центрів з метою забезпечення
доступу користувачів до локальних
вітчизняних та світових
інформаційних мереж
Забезпечити бібліотеки
Райдержадміністрація,
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комплектами бібліотехніки
(формулярами, щоденниками,
книгами обліку, каталожними
карточками, роздільниками тощо).

відділ культури,
національностей та релігій

Очікувані результати:
 створення умов для реалізації державної політики в бібліотечній галузі
на території району, задоволення культурних та інформаційних потреб
населення Києво-Святошинського району;
 перетворення бібліотек на інформаційні центри громади, посилення їх
соціальної функції;
 збереження та розвиток мережі бібліотек Києво-Святошинского району;
 створення умов для залучення до бібліотек якомога більшої кількості
населення, забезпечення реалізації прав членів територіальних громад на
бібліотечне обслуговування
 зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, повноцінне поповнення
бібліотечних фондів, широке впровадження нових інформаційних
технологій та технічне оснащення бібліотек на рівні сучасних вимог і
стандартів;
 розширення спектру інформаційних та бібліотечних послуг для різних
верств населення;
 удосконалення системи підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників, поширення кращого бібліотечного досвіду.
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Розділ ІІ. Клубні заклади.
Проект створення належних умов роботи клубних закладів
Києво-Святошинського району
Мета проекту:
 зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
 створення комфортних умов для відвідувачів клубних закладів,
забезпечення опаленням приміщень клубів та будинків культури у
осінньо-зимовий період, сучасне оформлення інтер’єрів.
Завдання проекту:
 зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;
 забезпечення клубних закладів звукопідсилювальною апаратурою,
музичними інструментами тощо;
 ремонт приміщень, систем опалення, котелень та зовнішніх тепломереж
клубних закладів;
 реконструкція приміщень клубних закладів, будівництво автономних
котелень.
Пріоритети проекту:
 зміцнення матеріально-технічно бази клубних закладів;
 ремонт приміщень, систем опалення, котелень та зовнішніх тепломереж
клубних закладів.
Шляхи реалізації проекту:
№
з/п
1

1)

2)

Зміст заходу

Відповідальні за
виконання

Обсяг
фінансування
(тис. грн)
2
3
4
1. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази клубних
закладів
Збереження та розвиток
існуючої мережі закладів
культури району.
Запровадження нових
прогресивних форм
господарювання у сфері
культурно – дозвіллєвої
діяльності.
Сприяти забезпеченню

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій.

Райдержадміністрація,
11

3)

4)

5)

8)

утримання приміщень
клубних закладів у
належному стані,
проведення ремонтів та
реконструкцій будівель,
систем опалення тощо.
Зміцнення матеріальнотехнічної бази клубних
закладів
(звукопідсилювальна
апаратура та освітлення
сцени)
Придбання музичних
інструментів;

відділ культури,
національностей та
релігій.

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій.

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій
Сприяння відродженню та
Райдержадміністрація,
розвитку всіх видів
відділ культури,
аматорського мистецтва.
національностей та
Забезпечення участі творчих релігій.
колективів у районних,
обласних та Всеукраїнських
фестивалях.
Проведення районних
конкурсів – оглядів та
фестивалів, районних
заходів та свят відповідно
плану роботи
Райдержадміністрація,
- конкурс читців;
відділ культури,
- хореографічних
національностей та
колективів ;
релігій, районний
- сучасної пісні
будинок культури
«Стожари»;
- хорових колективів;
- вокальних ансамблів;
- «Ауровіль» та «Кленові
журавлі» (аматорів
поетів) ;
конкурсів - фестивалів:
- фольклорно –
етнографічного
мистецтва «Веснянки»;
- козацької пісні;
- українські вечорниці;
- фестиваль дитячих шкіл
мистецтв району
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«Музичні барви».
9) Видання літератури,
збірників українського
фольклору та етнографії,
інформаційних висновків та
бюлетнів.
10) Придбання сценічних
костюмів для аматорських
колективів
11) Залучення правоохоронних
громадських організацій до
охорони клубних закладів та
охорони правопорядку під час
проведення заходів

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій.
Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій

Очікувані результати:
 приведення матеріально-технічної бази клубних закладів до рівня
сучасних вимог і стандартів;
 покращення умов діяльності клубних закладів, збільшення їх
відвідуваності, що забезпечить реалізацію права громадян на
задоволення їх культурних потреб, сприяння процесам національнокультурного відродження суспільства, духовного розвитку особистості.
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Розділ ІІІ. Мистецька освіта.
Проект розвитку початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів
Києво-Святошинського району
Мета проекту:
 естетичне виховання дітей та юнацтва, надання якісних знань,
формування вмінь і навичок, розвиток творчих та інтелектуальних
здібностей учнів;
 забезпечення
духовного розвитку дітей та учнівської молоді у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах
естетичного виховання) Києво-Святошинського району, доступності
позашкільної та фахової освіти, гарантування права на її здобуття;
 поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу в
мистецьких навчальних закладах.
Завдання проекту:
 збереження та розвиток мережі початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів району;
 збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази шкіл
естетичного виховання, її оновлення та модернізація;
 забезпечення пріоритетності навчання, виховання і підтримки
обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов
для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;
 залучення освітніх, культурно-просвітницьких закладів, інших установ,
організацій та широкого кола громадськості до організації і підтримки
діяльності мистецьких навчальних закладів;
 стимулювання пошуку нових, сучасних методик роботи з дітьми та
створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків
час.
Шляхи реалізації проекту:
№
з/п

Зміст заходу

1
1)

2
Забезпечення збереження та
розвитку мережі початкових
спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, у першу
чергу в сільській місцевості,
недопущення їх
перепрофілювання, реорганізації,
ліквідації, зменшення
контингенту учнів.
Сприяти підтриманню балансу

Відповідальні за виконання

3
Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій,
початкові спеціалізовані
мистецькі навчальні заклади
(дитячі школи мистецтв)

Обсяг
фінансуван
ні (тис.грн)
4
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2)

3)

між музичним відділеннями,
інструментальними класами,
хореографічними відділами та
відділами образотворчого
мистецтва.
Сприяння наданню школам
естетичного виховання
можливості використовувати
безкоштовно або на пільгових
умовах приміщення закладів
культури, освіти тощо для
здійснення навчально-виховного
процесу, проведення звітних
концертів, лекцій-концертів,
культурно-просвітницької
роботи та інших заходів.
З метою охоплення мистецькою
освітою більшої кількості дітей
сприяти створенню (відкриттю) і
роботі філій, відділень та класів
в містах та селах району.

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій,
початкові спеціалізовані
мистецькі навчальні заклади
(дитячі школи мистецтв)

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій,
початкові спеціалізовані
мистецькі навчальні заклади
(дитячі школи мистецтв)
4) Забезпечення мистецьких
Райдержадміністрація,
навчальних закладів
відділ культури,
методичною, нотною,
національностей та релігій,
музикознавчою, довідковою
початкові спеціалізовані
літературою, фаховими
мистецькі навчальні заклади
навчальними посібниками.
(дитячі школи мистецтв)
5) Забезпечення зміцнення
Райдержадміністрація,
матеріально-технічної бази шкіл відділ культури,
естетичного виховання:
національностей та релігій,
- музичними інструментами;
початкові спеціалізовані
- оркестровими пультами,
мистецькі навчальні заклади
наочними посібниками, в т.ч. для (дитячі школи мистецтв)
відділень образотворчого
мистецтва тощо;
- аудіо-, відеоапаратурою,
музичними центрами;
- звукопідсилювальною
апаратурою;
- меблями.
6) Забезпечення початкових
Райдержадміністрація,
спеціалізованих мистецьких
відділ культури,
навчальних закладів (шкіл
національностей та релігій,
естетичного виховання)
початкові спеціалізовані
комп’ютерною та оргтехнікою і
мистецькі навчальні заклади
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підключенням до мережі Internet.
Забезпечення реконструкції,
капітальних ремонтів дахів
будівель, фасадів, внутрішніх
приміщень шкіл естетичного
виховання району

(дитячі школи мистецтв)
7)
Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та релігій,
початкові спеціалізовані
мистецькі навчальні заклади
(дитячі школи мистецтв)
8) Забезпечення участі учнів та
Райдержадміністрація,
викладачів у районних, обласних відділ культури,
Всеукраїнських та Міжнародних національностей та релігій,
конкурсах, фестивалях інших
початкові спеціалізовані
мистецьких просвітницьких
мистецькі навчальні заклади
акціях.
(дитячі школи мистецтв)
9) Забезпечення відповідно до
Райдержадміністрація,
сучасних санітарно-гігієнічних
відділ культури,
норм та інженерно-технічних
національностей та релігій,
вимог безпечних та комфортних початкові спеціалізовані
умов навчання у початкових
мистецькі навчальні заклади
спеціалізованих мистецьких
(дитячі школи мистецтв)
навчальних закладах.
10) Придбання сценічних костюмів
Райдержадміністрація,
для вихованців дитячих шкіл
відділ культури,
мистецтв району
національностей та релігій.
Очікувані результати:
 створення умов для забезпечення доступності мистецької освіти,
творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей;
 забезпечення повноцінного виконання типових навчальних планів
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
 зміцнення матеріально-технічної бази початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (ремонт, забезпечення музичними
інструментами, комплектами комп’ютерної та оргтехніки, наочними
посібниками, звукотехнічною апаратурою тощо);
 збереження та розвиток мережі початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів;
 поліпшення забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів літературою: нотною, методичною, довідковою
тощо;
 удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
поширення кращого педагогічного досвіду, презентація діяльності мистецьких
навчальних закладів району, в області, на теренах України та за її межами.
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Розділ ІV. Музейна справа та збереження культурної спадщини.
Проект розвитку музейної справи та збереження культурної спадщини
Києво-Святошинського району
Мета та завдання проекту:
 забезпечення
належного контролю за обліком,
збереженням та
використанням фондів Боярського краєзнавчого музею та музею
Миколи Пимоненка в с. Малютянка (відділу БКМ);
 зміцнення матеріально-технічної бази музею;
 пропаганда кращих досягнень музею;
 включення музею до процесу формування туристичної галузі району;
 сприяння залученню музею до національних та світових туристичних
маршрутів;
 сприяння залученню об’єктів культурної спадщини КиєвоСвятошинського району до обласних, національних та світових
туристичних маршрутів.
Пріоритети проекту:
 сприяння поповненню музейних фондів та доповнення існуючих
експозицій новими експонатами;
 впровадження заходів щодо забезпечення необхідної матеріальнотехнічної бази.
 впровадження заходів щодо збереження об’єктів культурної спадщини
Києво-Святошинського району;
 популяризація культурної спадщини Києво-Святошинського району
Шляхи реалізації проекту:
№
з/п

Зміст заходу

1
1)

2
Забезпечення у встановленому
порядку обліку, збереження,
охорони, пропаганди і
використання пам’яток
матеріальної та духовної
культури, що знаходяться у
музейних закладах району.
Видавнича діяльність:
- серії буклетів «Видатні люди
району»;
- фотоальбому – «Митці
району»

2)

Відповідальні за
виконання
3
Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій

Обсяг
фінансування
(тис.грн)
4

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Створення нових експозицій,
доповнення існуючих новими
експонатами, придбання
вітрин.
Зміцнення матеріальнотехнічної бази музейних
закладів (придбання
комп’ютерів, принтерів,
сканерів та ін.).
Забезпечення умов зберігання
фондів (температурновологісний режим, оснащення
системами контролю
мікроклімату кондиціювання
повітря).
Забезпечення умов діяльності
музею М. Пимоненко:
- буріння свердловини.
- будування підсобного
приміщення, санвузла та
каналізації на території
музею(виготовлення проектної
документації та підсобних
робіт)
- заміна електропроводки;
- упорядкування території.
Виготовлення
персоналізованих книг
відгуків відвідувачів музею,
книг відгуків почесних гостей,
книги «Учасники АТО КиєвоСвятошинського району»
Відновлення металевого
паркану на території
Боярського краєзнавчого
музею
Проведення моніторингу стану
об’єктів культурної спадщини
району.

10) Активізація роботи музеїв
району у сфері охорони
культурної спадщини
(виготовлення паспортів на
пам’ятки культури району)
11) Видання інформаційних

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій
Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій
Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій

Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій
Райдержадміністрація,
відділ культури,
національностей та
релігій
Райдержадміністрація,
18

проспектів та буклетів про
об’єкти культурної спадщини
району

відділ культури,
національностей та
релігій

Очікувані результати:
 підвищення
ролі
музейних
закладів
у
суспільному
житті
Києво-Святошинського району;
 зміцнення матеріально-технічної бази музею;
 пропаганда кращих досягнень музею;
 включення музею до процесу формування туристичної галузі району.

Заступник голови адміністрації

М.Г. Лєзнік
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