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Про виконання Програми по 

проведенню першочергових 

заходів щодо збагачення та 

розвитку культури і духовності 

Миргородщини на 2016-2020 роки  

за 2016 рік 

 

 

Розширене засідання колегії райдержадміністрації, проаналізувавши стан 

виконання Програми по проведенню першочергових заходів щодо збагачення 

та розвитку культури і духовності Миргородщини на 2016-2020 роки за 2016 

рік, відзначає, що зусиллями органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, відділу культури і архіву райдержадміністрації програму 

виконано. 

Для забезпечення ефективного розвитку різних жанрів мистецтва, 

підвищення рівня патріотизму, покращення обслуговування населення у 2016 

році за бюджетні кошти поліпшено матеріально - технічну базу закладів 

культури. 

За рахунок субвенцій до районного бюджету від сільських, селищних рад 

за звітний період придбано для сільських будинків культури та бібліотек 

музичну апаратуру, костюми, системи локального електрообігріву типу 

«Білюкс», металопластикові вікна та вхідні двері, енергозберігаючі лампи, 

ноутбуки, оргтехніку, мультимедійні засоби, меблі, канцтовари, текстильні 

вироби, господарчі та будівельні матеріали, підключення та доступ до мережі 

Інтернет на загальну суму 879,051 тис. грн. 

Протягом 2016 року робота відділу культури і архіву 

райдержадміністрації була спрямована на піднесення національного духу, 

патріотичне виховання миргородців, об'єднання людей у любові до рідної 

держави і національної культури. На проведення культурно – мистецьких 

заходів протягом 2016 року використано коштів  на суму 20,8 тис. грн. За 

звітний період проведено 41 запланований загальнорайонний масовий захід.   

Відділом культури і архіву райдержадміністрації забезпечено взяття на 

попередній облік щойно виявлені та новоспоруджені об’єкти культурної 

спадщини. Постійно здійснюється моніторинг пам’яток та об’єктів культурної 

спадщини з метою виявлення їх стану збереження. 

 



 

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою подальшого виконання Програми по проведенню 

першочергових заходів щодо збагачення та розвитку культури і духовності 

Миргородщини на 2016-2020 роки та на виконання рекомендацій розширеного 

засідання колегії райдержадміністрації від 23 лютого 2017 року: 

1. Відділу культури і архіву райдержадміністрації (Халдай Н.В.), 

виконавчим комітетам сільських, селищних рад: 

забезпечити виконання Програми по проведенню першочергових заходів 

щодо збагачення та розвитку культури і духовності Миргородщини на 2016-

2020 роки у 2017 році; 

здійснити заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

культури району; 

сприяти створенню нових творчих колективів, виявленню та підтримки 

творчої обдарованої молоді; 

забезпечити проведення заходів щодо популяризації туристичної 

інфраструктури Миргородщини, зеленого туризму; 

забезпечити підвищення кваліфікації працівників закладів культури 

району. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 28 лютого 

2018 року. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Гуржія О.В. 

 

 

 

         Голова  

районної державної 

     адміністрації                                                                          Ю. КОВАЛЕНКО 

 


