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Про підсумки роботи закладів культури району
за 2017 рік та надання ними платних послуг

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу культури і
туризму райдержадміністрації Рєпіної О. М. «Про підсумки роботи закладів
культури району за 2017 рік та надання ними платних послуг» колегія
районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації
Рєпіної О. М. «Про підсумки роботи закладів культури району за 2017 рік та
надання ними платних послуг» взяти до відома. Роботу відділу культури і
туризму визнати задовільною.
2. Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Рєпіна О.М.),
керівникам структурних підрозділів (Ковальчук О.І., Нагірний Р.Г., Жижиян
А.К., Дядюшка О.О., Амоші М.М., Оршевська Я.Г., Алергуш Л.В.),
директорам закладів культури Глибоцької, Волоківської, Тереблеченської
ОТГ постійно:
2.1. Спрямувати діяльність галузі у 2018 році на збільшення платних
послуг, охоплення культурними послугами більшої частини населення
району, впровадження інноваційних форм роботи, дотримання трудової та
виконавської дисципліни, оновлення матеріально-технічної бази закладів
культури;
2.2. Спрямувати роботу у 2018 році на популяризацію культурних брендів
району: Ольга Кобилянська, Євсевій Мандичевський, Домка Ботушанська

тощо;
2.3. Сприяти поновленню книжкових фондів бібліотечної системи;
2.4. Вжити невідкладних заходів щодо укладання охоронних договорів із
власниками та користувачами пам’яток культурної спадщини згідно чинного
законодавства;
2.5. Посилити контроль за роботою сільських бібліотек та закладів культури
району.
3. Рекомендувати головам ОТГ вивчити питання щодо співробітництва
бібліотек об’єднаних територіальних громад і районної централізованої
бібліотечної системи та укласти договори про фінансування послуг, що
надаються районною ЦБС, відповідно до вимог Бюджетного Кодексу
України щодо порядку надання субвенції на поточні видатки бюджетних
установ культури.
4. Рекомендувати головам ОТГ та сільських рад:
4.1.Сприяти покращенню матеріально-технічної бази, проведенню
необхідних ремонтів, технічного переоснащення закладів культури та
мистецтв;
4.2. Забезпечити на місцях дотримання посадових інструкцій, виконання
посадових обов’язків, виконання плану роботи, дотримання трудової та
виконавської дисципліни працівників підпорядкованих закладів культури;
4.3. Бути присутніми та брати участь у проведенні культурно-масових
заходів, приурочених до державних свят та пам’ятних дат;
4.4. Головам сільських рад с.Димка, с.Сучевени, с. Турятка, с.Молодія.
с.Багринівка, с. Коровія звернути увагу на стан підпорядкованих закладів
культури та провести невідкладні ремонтні роботи;
4.5 Забезпечити дотримання
протипожежної безпеки закладів
культури.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Лопуляка І.К.
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