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Оригінал:
Копія:
№

Завдання

Термін
Відповідальні Відмітка
виконанпро вико
ня
нання
I. Питання, що вноситимуться на розгляд виконавчого комітету, постійної
комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я,
материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови
Гнатів Т. Ф.
1 Про проект Програми фінансування листопад
Процан З.О.
культурно - мистецьких та
Сорока Г. В.
культурологічних заходів у місті
Луцьку на 2017 рік
Гнатів Т.Ф.
2 Про проект Програми збереження і листопад
Троневич П.О.
популяризації культурної спадщини
міста Луцька
II. Основні питання, що розглядатимуться на нарадах у
заступника міського голови
1 Про підсумки роботи галузі в 2015
січень
Гнатів Т. Ф.
році
2 Про підготовку до Великодних свят
березень
Гнатів Т. Ф.
3 Про стан підготовки до відзначення серпень
Гнатів Т. Ф.
в місті Дня Незалежності України та
Дня міста
4 Про стан підготовки закладів вересень
Гнатів Т. Ф.
культури до роботи в осінньозимовий період
5 Про організацію та проведення в грудень
Гнатів Т. Ф.
місті різдвяних свят
6 Про підготовку проекту бюджету грудень
Гнатів Т. Ф.
галузі на 2017 рік
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ІІІ. Питання, що розглядатимуться на раді управління культури
Про підсумки творчої, фінансоволютий
Процан З.О.
господарської діяльності закладів
Сорока Г.В.
культури за 2015 рік та завдання
керівники закладів
галузі на 2016 рік
Про підсумки навчального року у червень
Процан З.О.
школах естетичного виховання
Сорока Г.В.
керівники шкіл
естетичного
виховання
Про організацію роботи з дітьми у вересень
Процан З.О.
клубних і бібліотечних закладах
Войнаровський
Ю.В.
Голод Л.Є.
Про підготовку галузевих програм листопад
Сорока Г.В.
та проекту бюджету галузі на 2017
Процан З.О.
рік
керівники закладів
IV. Реалізація галузевих програм
Програма фінансування культурно- протягом
Сорока Г.В.
мистецьких та культурологічних
року
Процан З.О.
заходів у місті Луцьку на 2016 рік
Регіональна програма розвитку протягом
Гнатів Т.Ф.
культури, мистецтва та охорони
року
керівники закладів
культурної спадщини в області на
культури
2016-2020 роки
V. Заходи у сфері міжнародного співробітництва
Сприяти участі творчих колективів, протягом
управління
року
творчо-обдарованих
дітей
у
культури,
міжнародних
фестивалях
і
керівники закладів
конкурсах, що проводяться за
межами України

2 Заходи
в
рамках
реалізації
українського-шведського проекту
«Подолання
стереотипів
для
побудови довіри та надії»

протягом
року

Процан З.О.

3 Заходи
в
рамках
«Інтеркультурні міста»

Програми

протягом
року

Процан З.О.

Заходи в рамках реалізації проекту
««Урбаністичні
стратегії
в
історичних
містах,
скеровані
громадами» (COMUS)
5 Заходи в рамкам міжнародної
творчої співпраці шкіл естетичного
виховання

протягом
року

Троневич П.О.

протягом
року

Чуріна О.Г.
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6 Участь аматорського естрадного
травень
Войнаровський
гурту «Лучеськ-бенд» у
Ю.В.
Міжнародному фестивалі «Музичні
діалоги» м. Луцьк
7 Участь школи брейк-дансу «Айронтравень
Войнаровський
сіті» у міжнародному фестивалі
Ю.В.
брейк-дансу «Бліт-компліт»м. Київ
8 Концерти по містах Німеччини в
травень
Войнаровський
рамках україно-німецької угоди
Ю.В.
«Мости в Україну»(Німеччина)
9 Участь зразкового аматорського
липень
Войнаровський
ансамблю танцю «Волиняночка» у
Ю.В.
міжнародному фестивалі «Діти гір»
м. Новий Сонч (Польща)
10 Участь аматорського естрадного
серпень
Войнаровський
гурту «Лучеськ-бенд» у
Ю.В.
Міжнародному джазовому фестивалі
«Арт джаз кооперейшн» м. Луцьк
11 Участь аматорського естрадного
грудень
Войнаровський
гурту «Лучеськ-бенд» у ХІІІ
Ю.В.
Міжнародному фестивалі «Джаз–
Без» м. Луцьк
VI. Робота по контролю за виконанням розпорядчих документи міської ради,
виконкому, облдержадміністрації та обласної ради
1. Про
виконання
регіональної щокварталу
управління
програми
розвитку
культури,
культури,
мистецтва та охорони культурної
керівники закладів
спадщини в області на 2016-2020
роки
2 Про здійснення моніторингу стану щокварталу
управління
закладів культури
культури,
керівники закладів
3 Про чисельність працюючих і щокварталу
управління
мережу закладів культури
культури,
керівники закладів
4 Про виконання стратегії захисту та щокварталу
управління
інтеграції в українське суспільство
культури,
ромської національної меншини на
керівники закладів
період до 2020 року, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 11 вересня 2013 року
№ 701-р
5 Про
виконання
Регіональної грудень
управління
програми
соціально-культурного
культури,
розвитку національних меншин на
керівники закладів
2013-2017 роки
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VII. Питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення,
охорони праці в закладах культури
Підготовка фінансової звітності за
січень
Сорока Г.В.
2015 рік
керівники закладів
Формування бюджету галузі на 2017 4 квартал
Сорока Г.В.
рік,
затвердження
кошторисів
керівники закладів
закладів культури
Проведення
роботи
щодо протягом керівники закладів
забезпечення належного теплового
року
режиму в приміщеннях закладів
культури
Проведення експертизи технічного 4 квартал
Управління
стану будівлі та виготовлення
культури
технічної
документації
на
проведення капітального ремонту у
приміщенні по вул.Драгоманова,1
для
облаштування
Центру
міжкультурного діалогу
Виготовлення
проектної 3 квартал
Гаврилюк І.М.
документації
на
облаштування
центрального входу у приміщення
художньої школи
Встановлення лічильника обліку 3 квартал
Голод Л.Є.
теплоенергії
у
центральній
бібліотеці для дітей
Заміна
лічильника
обліку 3 квартал
Палик І.М.
теплоенергії у музичній школі №2
Проведення часткової заміни вікон Протягом
Павлик І.М.
на енергоощадні у приміщеннях
року
Голод Л.Є.
музичної школи №2, центральної
міської ббліотеки, бібліотек-філій
№5 та №7
Придбання мультимедійної техніки 2 квартал
Гаврилюк І.М.
для художньої школи
Придбання комп’ютерної техніки Протягом
Чуріна О.Г.
для музичних шкіл та бібліотечних
року
Павлик І.М.
закладів
Герасимчук Л.А.
Голод Л.Є.
Придбання музичних інструментів 3 квартал
Керівники
для музичних шкіл
музичних шкіл
Проведення відповідних робіт щодо протягом керівники закладів
створення
умов
для
року
безперешкодного
доступу
до
закладів
культури
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями
Проведення місячника благоустрою березень- керівники закладів
територій закладів культури
квітень
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14 Поповнення бібліотечних фондів
періодичними
друкованими
виданнями
та
найбільш
запитуваною літературою
15 Модернізація веб-сайту управління
культури
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протягом
року

Сорока Г.В.
Голод Л. Є.

протягом
року

Сорока Г.В.
Процан З.О.
Усік О. М.
VIII. Охорона, збереження та популяризація культурної спадщини
протягом
Укладення охоронних договорів
Троневич П.О.
року
Обстеження та складання актів протягом
Троневич П.О.
року
технічного
стану
пам’яток
культурної спадщини
Фотофіксація пам’яток культурної протягом
Троневич П.О.
року
спадщини міста Луцька
Розробка пропозицій щодо видового 2 квартал
Троневич П.О.
розкриття
фасадів
пам’яток,
закритих зеленими насадженнями
Формування
реєстру
пам’яток протягом
Троневич П.О.
року
культурної спадщини м.Луцька
Організація заходів з популяризації протягом
Троневич П.О.
року
пам’яток культрної спадщини

IX.Основні організаційні заходи
1 Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
січень
Войнаровський
Ю.В.
2 Фестиваль вертепів «З Різдвом
січень
Войнаровський
Христовим»
Ю.В.
3 Цикл заходів «Зимова казка»
січень
Голод Л.Є.
4 Заходи до Дня Героїв Небесної
лютий
Войнаровський
Сотні
Ю.В.
5 Літературно-мистецькі заходи з
лютий
Заклади культури
нагоди 145-ої річниці від Дня
народження Лесі Українки
6 Рейтингова акція серед міських
лютий
Голод Л.Є.
бібліотечних
закладів
«Бібліотека.Інформація.Інновація»
7 Мистецька година до Міжнародного лютий
Войнаровський
дня рідної мови «З маминих уст»
Ю.В
8 Заходи
в
рамках
програми
лютий
Голод Л.Є.
«Літературні відкриття»
9 Літературно-мистецькі
заходи березень
Заклади культури
«Шана Кобзареві»
10 Вечір романсу «Знов весна і знов березень
Войнаровський
надії»
Ю.В.
11 Конкурс «Кращий читач року»
березень
Голод Л.Є.
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12 Тиждень дитячого читання
березень
13 XX виставка-конкурс дитячих
квітень
писанок «Писанковий дивосвіт»
14 Конкурс
квітень
українсько-польської
поезії
15 Мистецькі
травень
презентації
«Український Великдень»
16 Фестиваль
«Великодні
травень
передзвони»
17 Мистецька
акція
«Великодня
травень
Пасхалія»
18 Заходи до Дня пам’яті та
травень
примирення
19 Заходи з нагоди Дня матері
травень
20 Всеукраїнський
фестиваль
травень
«Вишиті обереги єднання»
21 Заходи з нагоди Дня Європи
травень
22 Мистецька
декада
творчих травень
колективів
Палацу
культури
«Йдемо через мистецтво до волі
України!»
23 Фестиваль лялькових театрів «Мій
травень
маленький театр»
24 Заходи
в
рамках
програми
травень
«Літературні відкриття»
25 Міжнародна акція «Ніч музеїв»
травень
26 Міжнародний конкурс баяністівакордеоністів
«InterSvitiaz
accomusik»
27 Мистецька рейтингова акція серед
обдарованих дітей «Овація»

травень
червень

Літературно-мистецькі
заходи
«Країна дитинства»
29 Ювілейний концерт зразкового
аматорського ансамблю танцю
«Волиняночка» з нагоди 30-річчя
колективу
30 Фестиваль ідей для дозвілля дітей

червень

31 Мистецький пленер «Озерний
вітер»
32 Заходи
в
рамках
програми
«Бібліотека-територія дитинства»

червень

28

Голод Л.Є.
Гаврилюк І.М.
Управління
кульури
Заклади культури
Войнаровський
Ю.В.
Войнаровський
Ю.В.
Заклади культури
Заклади культури
Управління
культури
Заклади культури
Войнаровський
Ю.В.
Голод Л.Є.
Голод Л.Є.
Управління
культури
Управління
культури
Школи
естетичного
виховання
Голод Л.Є.

червень

Войнаровський
Ю.В.

червень

Войнаровський
Ю.В.
Управління
культури
Голод Л.Є.

червень
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33 Творчий
проект
«Волинська
княжна»
34 Заходи з нагоди Дня Незалежності
України та Дня міста Луцька

липень
серпень

35 Мистецька акція «Кобзарське
віче»
36 Фестиваль дзвонового мистецтва
«Благовіст Волині»
37 Театралізоване дійство «Лучеськ
Великий»
38 Міжнародний фестиваль «ArtJazz
Cooperation»
39 Фестиваль «Бандерштат»

серпень

40 Заходи з нагоди Дня українського
кіно
41 Заходи
в
рамках
програми
«Літературні відкриття»
42 Міжнародний
мистецький
фестиваль «Мандрівний вішак»
43 Заходи з нагоди Всеукраїнського
дня бібліотек
44 Заходи з нагоди Дня музики
45 Заходи з нагоди Дня художника
46 Заходи з нагоди 55-річчя Луцької
художньої школи
47 Цикл заходів «За Україну, за її
волю!»
48 Творчий проект «Стародавній
Луцьк — епоха доблесті»
49 Заходи з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва
50 Заходи
до
Дня
української
писемності і мови
51 Заходи
в
рамках
програми
«Літературні відкриття»
52 Мистецька акція «ArtМайдан.
Україна Єдина»
53 Тематичні заходи «Україна
пам’ятає» до
Дня пам’яті жертв
голодомору та політичних репресій
54 Заходи з вшанування пам'яті
Данила Братковського

вересень

серпень
серпень
серпень
серпень

вересень
вересень
вересень

Управління
культури
Управління
культури
Заклади культури
Войнаровський
Ю.В.
Управління
культури
Войнаровський
Ю.В.
Управління
культури
Управління
культури
Войнаровський
Ю.В.
Голод Л.Є.
Управління
культури
Голод Л.Є.

жовтень
жовтень
жовтень

Музичні школи

жовтень

Заклади культури

жовтень
листопад

Управління
культури
Клубні заклади

листопад

Заклади культури

листопад

Голод Л.Є.

листопад

Заклади культури

листопад

Войнаровський
Ю.В.

листопад

Управління
культури

Гаврилюк І.М.
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55 Акція «Миколай пам’ятає про
грудень
всіх»
56 Театралізоване свято засвічення
грудень
головної
новорічної
ялинки
Луцька
57 Творчий
проект
«Різдвяна
грудень
майстерня»
58 Літературно-мистецькі
заходи
грудень
«Зустрічаємо Різдво»
59 Мистецький
проект
«Дива
грудень
Коляди»
60 Участь
учнів
початкових Протягом
спеціалізованих
мистецьких
року
навчальних закладів в обласних
конкурсах
X. Робота з кадрами
1 Проведення аналізу кількісного та І квартал
якісного
складу
працівників
комунальних закладів культури
2 Забезпечення дотримання вимог постійно
чинного законодавства з питань
кадрової роботи та нагороджень
3 Залучення молоді до роботи у постійно
закладах культури шляхом сприяння
у проходженні виробничої практики
студентами
вищих
навчальних
закладів міста
4 Забезпечення
підвищення протягом
кваліфікації керівників і фахівців
року
закладів культури
5 Участь працівників закладів у роботі постійно
семінарів, нарад, конференцій
Організація тренінгів «Інновації в протягом
культурі»
року
6 Надання
методично- протягом
консультативної
допомоги
року
керівникам комунальних закладів
культури
7 Формування кадрового резерву на листопад
посади
керівників комунальних
закладів культури

Управління
культури
Войнаровський
Ю.В.
Войнаровський
Ю.В.
Голод Л.Є.
Войнаровський
Ю.В.
Школи
естетичного
виховання
Процан З. О.
Процан З. О.
Процан З. О.

Процан З. О.
Процан З. О.
Процан З. О.
Процан З. О.

Процан З. О.

