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ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про хід виконання програми розвитку
шкіл мистецтв Виноградівського
району на 2013-2017 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.5 «Порядку звітування по виконанню районних цільових
програм» затвердженого рішенням сьомої сесії районної ради сьомого
скликання від 28.10.2016р. № 190, заслухавши інформацію відділу культури
районної державної адміністрації, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної
адміністрації «Про хід виконання програми розвитку шкіл мистецтв
Виноградівського району на 2013-2017 роки».

Голова районної ради

м.Виноградів, 14 червня 2017 року
№ 309

В.В.Любка

Звіт
Програма розвитку шкіл мистецтв Виноградівського району на 2013-2017
роки схвалена розпорядженням голови Виноградівської районної державної
адміністрації від 09. 07. 2013 р. №210 (рішення сесії районної ради ХУІІ
скликання від 21.10.2013 р.). У 2016 році коштів на виконання заходів Програми
виділилось в сумі 35.0 тис.грн.
Відділом культури велась робота з виявлення та підтримки обдарованих
дітей у дитячих школах мистецтв. Протягом 2016-2017 навчального року в
обласних конкурсах учнівських творчих колективів серед дитячих шкіл мистецтв
прийняло участь 356 учнів з 10 дитячих шкіл мистецтв, за жанрами: хореографії,
хорового, фортепіанного, струнно-смичкового мистецтв та образотворчого
декоративно-прикладного мистецтва.
Згідно плану заходів щодо виконання Програми проведено:
п.1. Станом на 29.12.2016 р. в районі збережено мережу шкіл естетичного
виховання (10 дитячих шкіл мистецтв). У 2016 році проведено атестацію
викладачів всіх дитячих шкіл мистецтв району та атестацію директора ДШМ с.
Вербовець.
п.2. Відділом культур з директорами ДШМ району проведено 19 нарад, 7
семінари. Директори ДШМ району прийняли участь у 9 обласних нарадах
управління культури та 7 семінарах з питань виконання навчально-виховного
плану та фінансово-господарської діяльності.
На протязі листопада було проведено 5 обласних методичних семінарів
та відкритих уроків на яких були присутні викладачі із 10 дитячих шкіл
мистецтв району.
п.3. Однією з найважливіших завдань закладів культури Виноградівського
району є покращення матеріально-технічної бази. З метою покращення
матеріально-технічної бази закладів культури в 2016 році проведено ремонт 4
класів Королівської дитячої школи мистецтв за кошти викладачів. Втановлення
опалення приміщень ДШМ смт. Королево заплановано здійснити у 2017 році.
Проведено ремонти у ДШМ с. Пийтерфолво, с. Н.Село с. Неветленфолу смт.
Вилок.
Контингент учнів на 2015-2016 навчальний рік у дитячих школах
мистецтв району становить 1289 учнів.
09 грудня в приміщенні будинку культури м.Берегово проведено ХІІ-й
обласний фестиваль дитячих та юнацьких колективів театрального мистецтва
«Юні зірки Мельпомени». На фестивалі, на одній сцені з колективами з усієї
області виступив дитячий театральний колектив Широківської дитячої школи
мистецтв «Юні зірочки» (ІІ місце).
Дитячі школи мистецтв прийняли участь у проведенні 55 державних
календарних, традиційних святах та проведено 35 звітних концертів.
п.6. У 2016 році у дитячих школах мистецтв району створено 2 нових
музичних колективів, 1 вокальний інструментальний ансамбль, 2 вокальні
ансамблі.
На базі ДШМ району проведено 4 обласних відкритих мемінарівпрактикумів.

У грудні місяці відділом культури згідно положення «Про призначення
стипендій та премій у дитячих школах мистецтв» вручено одноразові стипендії
переможцям обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів учням ДШМ
району та премії їх викладачам на загальну суму 35.0 тис.грн.
Потреба для фінансування даних заходів у 2016 році становить 40.0
тис.грн. виділено 35.0 тис.грн.
п.7. З метою збереження духовних та культурних традицій нашого краю
03-09.08 2016 року проведено фестиваль талановитих учнів ДШМ та
загальноосвітніх шкіл Виноградівського району Днів збереження народних
традицій «Сонечко» на базі Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв.
п.9 Відділ кльтури сприяв в участі учнів та викладачів в обласних,
всеукраїнськиких та міжнародних конкурсах.
Учні дитячих шкіл мистецтв стали активними учасниками творчих
конкурсів різних рівнів. Протягом 2016 року були проведені шкільні конкурси
фортепіанних ансамблів, струнно-смичкового відділу, вокальних ансамблів та
ансамблів духових інструментів. На базі Виноградівської ДШМ були проведені
кущові конкурси: в лютому 2016 року кущовий конкурс солістів-вокалістів, 18
лютого 2016 року кущовий конкурс хореографічної майстерності, з 3 по 5
березня 2016 року кущові конкурси учнівських оркестрів та ансамблів народних
та струнно-смичкових інструментів, де учні шкіл мистецтв сільської місцевості
зайняли призові місця. з 2 по 9 квітня у Виноградівській ДШМ ім. Б.Бартока
пройшли конкурси юних виконавців учнів шкіл естетичного виховання району.
В конкурсі взяло участь понад 55 учнів дев’яти шкіл мистецтв. Всі учасники
конкурсу нагороджені грамотами та подяками за участь. Переможці кущових
конкурсів взяли участь у відповідних обласних конкурсах. Ряд учасників зайняли
призові місця на конкурсах обласного рівня. Учні та викладачі дитячих шкіл
мистецтв району є постійними учасниками міжнародних та закордонних
конкурсів та свят. У 30 березня 2016 року пройшли атестацію викладачі дитячих
шкіл мистецтв району. 30 серпня всі директори дитячих шкіл мистецтв
прийняли участь в обласній нараді директорів. За підсумками участі в обласних
конкурсах протягом навчального року ДШМ с. В.Паладь зайняла І місце в
рейтингу шкіл естетичного виховання в групі шкіл з контингентом до 120 учнів
та дитяча школа мистецтв селища Вилок - І місце в рейтингу шкіл естетичного
виховання в групі шкіл з контингентом до 100 учнів.
п.12. На початку навчального 2016-2017 року комісією, яка діє при
відділі культури, розглянуто тарифікаційні списки працівників дитячих шкіл
мистецтв району з метою приведення видатків на нарахування заробітної плати
у відповідність до виділених асигнувань. На 2016-2017 навчальний рік
встановлено батьківську плату в розмірі: 80 -75-70 грн. на різні відділи у місті
та 75-70-65 грн. у селах району.
Протягом вересня 2016 року при затвердженні тарифікаційних списків
була здійснена оптимізація роботи дитячих шкіл мистецтв шляхом скорочення
обсягу педагогічного навантаження і перегляду штатних розписів установ.
Дирекцією дитячої школи мистецтв с. Пийтерфолво ведеться підготовча
робота щодо відкриття міжнародного мистецького табору на базі ДШМ,

будинку культури та реформатського ліцею с.Пийтерфолво де заплановано
активний відпочинок творчо-обдарованих дітей. Під час роботи мистецького
табору з учнями будуть займатися викладачі із Закарпаття, Угорщини та Румунії
музикуванням і рукоділлям. Більше 120-и дітей – учнів ДШМ з України та
Угорщини будуть приймати участь у мистецькому таборі (керівник табору Гомокі Габор). Урочисте відкриття табору заплановано здійснити 4 липня 2017
р.
Управління культури спільно з обласним профпілковим комітетом
працівників культури організували мистецький табір на базі дитячої школи
мистецтв с. Чинадієво Мукачівського району де більше 20 обдарованих учнів
дитячих шкіл мистецтв Виноградівського запрошені до участі.
Потреба для фінансування заходів щодо реалізації виконання «Програми
розвитку шкіл мистецтв Виноградівського району на 2013-2017 р.р.» у 2017 році
становить 40.0 тис.грн. виділено 35.0 тис.грн.
Начальник відділу культури
Виноградівської районної
державної адміністрації

В. С. Югас

