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Про стан організаційно-творчої 

та фінансово-господарської  

діяльності відділу культури і туризму  

Крижопільської райдержадміністрації 

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу культурно-

мистецьких установ управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

Зелінської О.Г. про стан організаційно-творчої та фінансово-господарської 

діяльності відділу культури і туризму Крижопільської райдержадміністрації, 

колегія відзначає. 

Мережа закладів культури району станом на 01.04.2018  року  складає 55 

установ,  що відповідає соціальним нормативам. Творчий процес галузі культури 

забезпечують 156 працівників, у т.ч. 131 спеціаліст та 25 технічних працівників. 

Аналізуючи якісний склад спеціалістів, варто зазначити, що у Крижопільському 

районі 46 працівників (35 %)  із повною вищою освітою III–IV рівнів акредитації,  

85 (65 %) – з базовою освітою,  109 спеціалістів (83%) мають фахову освіту. Без 

фахової освіти працюють 22 чоловіка, що складає 17% спеціалістів (клубні заклади 

–8 осіб; бібліотечні -11; музейні – 1). 

Відділом культури і туризму здійснюється відповідна робота з кадрових 

питань. Щорічно розробляються плани роботи з кадрами, де передбачаються 

заходи з підвищення кваліфікації , стажування новопризначених працівників, а 

також низка заходів профорієнтаційної роботи. Впродовж 2014–2017 років в 

обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв та туризму 

пройшли підвищення кваліфікації 17 працівників, що складає 13 %. 

Свою діяльність відділ здійснює відповідно до Положення про відділ 

культури і туризму Крижопільської райдержадміністрації, затвердженого в 

установленому порядку. 

       Активно працює рада відділу культури і туризму Крижопільської 

райдержадміністрації. За зазначений період на її розгляд було винесено понад 60 

питань, серед яких питання річного планування та звітності; підсумків 

організаційної, творчої та фінансово-господарської діяльності; надання практичної 

допомоги методичними центрами культури району; забезпечення техніки безпеки 

та протипожежних заходів установ культури та інші. Постійно проводяться 

виробничі наради відділу культури і туризму з питань правових засад у сфері 

культури, дотримання законодавства про працю та інших питань, пов’язаних із 

основною діяльністю. 

В ході перевірки встановлено, що відділ культури і туризму Крижопільської 

райдержадміністрації забезпечено необхідними нормативно-правовими актами з 

питань основної діяльності та кадрової роботи, комп’ютерною технікою, 



відповідними інструкціями. Особові справи, посадові інструкції, документи з 

проходження атестації працівників культури оформлено відповідно до Інструкцій. 

Разом з тим, є ряд зауважень щодо ведення кадрової документації. Не 

своєчасно здійснюються записи в трудових книжках, не завірено копії документів в 

особових справах, накази з особового складу знаходяться в книзі наказів з основної 

діяльності. В більшості наказів з кадрових питань та  надання відпусток немає 

посилання на норми законів, статей Кодексу законів про працю, відсутні пункти 

для бухгалтерії щодо проведення повного розрахунку з працівниками при 

звільненні. Також, варто звернути увагу на якісну підготовку наказів про внесення 

змін до штатних розписів. 

Під час перевірки було надано методичну допомогу з питань ведення 

документації з кадрової роботи та діловодства як відділу культури так і районному 

будинку культури. 

Відділом культури і туризму Крижопільської райдержадміністрації 

проводиться відповідна робота зі збереження народної творчості, відродження 

осередків художніх промислів та ремесел, організації діяльності народних 

колективів. В закладах культури клубного типу працює 186 клубних формувань, в 

яких 2198 учасників. В районі діє 21 різножанровий колектив, що носять звання 

«народний (зразковий) аматорський», з них 5 дитячих.   

У 2017 році аматорські колективи району та окремі виконавці брали участь у 

40 міжнародних, всеукраїнських і обласних фестивалях, конкурсах, святах, що на  

20% більше у порівнянні з 2016 роком. 

       Працівниками районного будинку культури практикуються виїзні семінари-

практикуми в сільські заклади культури. Впродовж 2016-2017 років організовано 

понад 50 таких виїздів. Крім того, надається допомога клубним працівникам 

району у підготовці та проведенні культурно-мистецьких заходів, написанні 

сценаріїв, підборі репертуару творчим колективам. 

       Аналіз облікової документації роботи закладів культури району засвідчив, що 

на належному рівні здійснюється культурологічна робота в сільських закладах 

культури району, де в середньому працює по 6-7 клубних формувань і відповідає 

нормам навантаження клубних закладів. Середня кількість учасників творчих 

колективів району становить понад 70 чол., що забезпечує їх повноцінну роботу. 

Водночас, необхідно розглянути питання щодо оплати керівників народних 

аматорських фольклорних колективів Іллівського сільського клубу та духовної 

пісні «Крокус» районного будинку культури. 

Організація дозвілля дітей та молоді є одним із основних напрямків роботи 

закладів культури клубного типу. З метою всебічного розвитку творчих здібностей, 

виховання естетичних смаків у юного покоління в клубних закладах діє 78 дитячих 

та молодіжних колективів, любительських об’єднань, в яких беруть участь понад 

тисячу дітей віком від 6 до 17 років або 70% від загальної кількості дітей шкільного 

віку. Це є одним із кращих показників серед районів області. Молодь та діти беруть 

активну участь в усіх культурно-мистецьких заходах району. 

В районі налічується понад 60 майстрів народного мистецтва, з яких 25 чол. є 

активними учасниками районних та обласних виставок. 

Значну увагу духовному розвитку дітей приділяють Крижопільська та 

Городківська музичні школи. Щороку вдосконалюють свою майстерність такі 

дитячі творчі колективи як духові оркестри, хорові і хореографічні ансамблі, 

ансамбль народних інструментів. Активізувалась робота мистецьких шкіл району 

щодо участі в культурно-мистецьких заходах. Зокрема, у 2017 році вони взяли 

участь в 13 обласних та 9 всеукраїнських конкурсах.  



Щорічно бібліотечно-інформаційними послугами користуються понад 15,2 

тис. жителів району, книговидача в бібліотеках становить майже 331,3 тис. 

примірників. 

Загальний фонд Крижопільської ЦБС становить біля 30 тис. примірників 

документів. В 2018 році до бібліотек Крижопільської ЦБС надійшло 507 

примірників книг на суму 38,9 тис. грн., з обмінного фонду отримано  412 

примірників на суму 33,9 тис. грн. В рамках проведення акції «Подаруй бібліотеці 

книгу» бібліотеками району отримано 95 книг на суму 5,0 тис. грн. З метою  

задоволення читацьких запитів у бібліотеках району проведено акцію  «Я хочу, 

щоб ця книга була в нашій бібліотеці. Здійснено передплату періодичних видань.  

В бібліотеках району працюють понад 50 клубів та об’єднань за інтересами, в 

тому числі 19 для дорослих, 24 дитячих та 8 для юнацтва. 

Організаційно-методична робота ЦБС спрямована на удосконалення 

бібліотечного обслуговування населення, координацію та надання практичної 

допомоги сільським бібліотекам, організацію підвищення кваліфікації 

бібліотекарів, підготовку та видання методичних матеріалів. За І квартал 2018 року 

здійснено 7 виїздів у сільські філіали з метою надання методичної та практичної 

допомоги. 

Для поліпшення задоволення інформаційних потреб користувачів в 

бібліотеках активізується послуга інформаційного пошуку ресурсів в мережі 

Інтернет. Станом на 01.04.2018 р. 17 бібліотек району  із 27 (63%) мають 34 

комп’ютери та підключені до мережі Інтернет. 

Поряд з позитивними напрацюваннями є питання, що вимагають 

першочергового вирішення. Потребують сучасного технічного забезпечення та 

комп’ютеризації 10 бібліотек району, а оновлення бібліотечного фонду бібліотек 

складає лише 1,6%.   

Фондова збірка музею М.П.Трублаїні в с.Вільшанка нараховує понад 411 

одиниць основного та 955 науково-допоміжного фонду. Щорічно в музеї 

проводиться понад 50 екскурсій, які відвідують близько 1,4 тис. осіб. Однак, з 

метою повноцінного функціонування необхідно здійснити ремонт покрівлі та 

приміщення меморіального приміщення музею М.Трублаїні, потребує оновлення 

експозиція, анотаційні та пояснювальні тексти, сучасне трактування історичного 

матеріалу. Для більш ефективної роботи закладу необхідно розглянути питання 

щодо переводу завідуючої музеєм на повну ставку. 

Крижопільський район є одним із небагатьох районних центрів області, де 

відсутній краєзнавчий музей. 

В районі розташовано 129 об’єктів культурної спадщини, з яких 

паспортизовано лише 11. Впродовж 2017 року на території району працювала 

міжнародна археологічна експедиція Інституту  археології НАН України та 

Інституту протоісторії Університету ім. Крістіана Альбрехта (м.Кіль, Німеччина), 

за результатами якої здійснено низку геофізичних досліджень на різночасових 

поселеннях трипільської культури. 

Впродовж 2016-2017 років відбулись позитивні зміни щодо зміцнення 

матеріально-технічного забезпечення закладів культури району.  Тільки у 2017 році 

проведено ремонтні роботи в  20  закладах культури на загальну суму 5 

млн.138,3тис. грн. За рахунок  п’яти  грантових програм   здійснено внутрішні та 

зовнішні ремонти  в закладах культури сіл Левківка,  Дахталія, Красносілка, 

Городківка, Шарапанівка (2 млн. 500,3 тис. грн.). Здійснено перекриття даху 

будівлі музею  М.Т.Трублаїні. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

суму 1млн. 500,0 тис. грн. для  капітального ремонту даху районного будинку 

культури. Продовжується капітальний ремонт  внутрішніх приміщень будинку 

культури села Вільшанка.  



Варто зазначити, що протягом 2017 року збільшено витрати на оновлення 

матеріальної бази закладів культури району. Придбано  звукопідсилювальну 

апаратуру для 12 сільських закладів, сценічні костюми та музичні інструменти для  

районного будинку культури, Крижопільської дитячої музичної школи та клубних 

закладів сіл Городківка, Іллівка, меблі для  районної центральної бібліотеки на 

загальну суму 812,2 тис. грн..  

В районі забезпечено доплату працівникам галузі до рівня мінімальної 

заробітної плати, встановлено надбавки за особливі умови роботи у розмірі 10% 

посадового окладу бібліотечним працівникам. За оперативними даними 

прострочена заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями в закладах 

культури району відсутня. 

За 4 місяці поточного року отримано доходів від надання платних послуг 

населенню на суму 168,6 тис. грн., зокрема: бібліотеки - 1,495 тис. грн., клубні 

заклади - 35,1 тис. грн., дитячі музичні школи (плата за навчання) - 131,4 тис. грн.; 

від оренди приміщень - 0,7 тис. грн. Введення платних послуг потребує Музей 

М.Трублаїні. 

 

Враховуючи вищевикладене, колегія управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації –  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Роботу відділу культури і туризму Крижопільської райдержадміністрації 

щодо стану організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності вважати 

задовільною. 

2. Відділу культури і туризму Крижопільської райдержадміністрації (Кройтор 

О.В.) сприяти: 

2.1. вирішенню питання щодо залучення коштів на проведення ремонтних робіт 

та оновлення технічного ресурсу закладів культури;    

2.2. створенню Крижопільського районного краєзнавчого музею та вирішенню 

питання щодо проведення капітального ремонту та реекспозиції у меморіальному 

музеї М.Трублаїні; 

2.3.  введенню платних послуг у музеї М.Трублаїні; 

2.4. оновленню бібліотечних фондів та збільшенню передплати періодичних 

видань для сільських бібліотечних закладів; 

2.5. збільшенню позабюджетних коштів від надання платних послуг 

бібліотечними установами та закладами культури клубного типу;  

2.6. здійсненню паспортизації об’єктів культурної спадщини.  

2.7. вирішенню питання щодо оплати керівників народних аматорських 

фольклорних колективів Іллівського сільського клубу та духовної пісні «Крокус» 

районного будинку культури та переведенню завідуючої музеєм М.Трублаїні на 

повну ставку. 

3. Начальнику відділу культури і туризму Крижопільської 

райдержадміністрації Кройтор О.В. інформування про вжиті заходи управління 

культури і мистецтв облдержадміністрації до 03 вересня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника начальника 

управління Троян В.Г. 

 

 

 

Голова колегії, 

начальник управління                                                 С. Городинський 


