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ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми
розвитку дитячих шкіл мистецтв
Виноградівського району на
2018-2022 роки
Відповідно до статті 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, та заслухавши інформацію начальника відділу культури
райдержадміністрації, районна рада
ВИРІШИЛА:
Взяти до відома інформацію відділу культури районної державної
адміністрації про хід виконання Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв
Виноградівського району на 2018-2022 роки (додається).

Голова районної ради
м.Виноградів,26 липня 2019 року
№ 773

В.В. Любка

Звіт про виконання «Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв
Виноградівського району на 2018-2022 роки» за 2018 рік
„Програма розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на
2018 – 2022 рокиˮ схвалена розпорядженням голови Виноградівської районної
державної адміністрації від 09.11.2017 р. №326, затверджена рішення сесії
районної ради УІІ скликання від 16.01.2018 року №499. У 2018 році на
виконання заходів Програми виділено кошти в сумі 35.0 тис.грн.
Відділ культури проводить систематичну роботу з виявлення та
підтримки обдарованих дітей у дитячих школах мистецтв. Протягом 2018 року
в обласних конкурсах учнівських творчих колективів серед дитячих шкіл
мистецтв взяли участь 350 учнів з 10 дитячих шкіл мистецтв за жанрами:
хореографічний, хоровий, фортепіанний, струнно-смичковий, образотворчий,
декоративно-прикладний, народний та театральний.
Згідно плану заходів щодо виконання Програми проведено:
п.1. У районі діють десять дитячих шкіл мистецтв, які працюють за
такими фаховими напрямами: фортепіано, народні інструменти, струнносмичкові інструменти, духовні інструменти, музично-теоретичні дисципліни,
хореографія, хоровий спів, вокал, образотворче мистецтво, театральне
мистецтво.
Контингент учнів на 2018-2019 навчальний рік у дитячих школах
мистецтв району, затверджений наказом відділу культури №01-07/545 від 12
вересня 2018 року становить 1208 учнів.
п.4. Відділ культури спільно з директорами ДШМ району проведено 12
нарад, 5 семінарів. Директори ДШМ району взяли участь у 4 обласних нарадах
управління культури та 7 семінарах з питань виконання навчально-виховного
плану та фінансово-господарської діяльності.
Протягом звітного періоду було проведено 5 обласних методичних
семінарів та відкритих уроків на яких були присутні викладачі із всіх дитячих
шкіл мистецтв району.
Дитячі школи мистецтв беруть участь у проведенні
більшості
державних календарних, традиційних свят та звітних концертів.
п.6. Протягом 2018 року директори та викладачі шкіл мистецтв
організували та взяли участь у:
19-23 лютого 2018 року на базі Ужгородського коледжу культури
пройшли обласні курси підвищення кваліфікації викладачів відділів народних
інструментів, струнно-смичкових, хорових дисциплін, фортепіанного,
художнього.
15 травня 2018 року майстер клас Андреї Варнодь для учнів та викладачів
фортепіанного відділу.
23 жовтня проведений обласний методичний семінар при Перечинській
ДШМ на тему: „Раціональна постава при грі на духових та ударних
інструментах. ЇЇ практичне значенняˮ.
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24 жовтня 2018 року проведений обласний методичний семінар при
Мукачівській ДШМ №2 на тему „Дихання, як стержнева основа академічного
співуˮ.
26 жовтня 2018 року відбувся обласний методичний семінар „Стратегія
розвитку
класичного хореографічного мистецтва Закарпаттяˮ на базі
Ужгородського коледжу культури і мистецтва.
07 листопада на базі Тересвянської ДШМ проведений обласний
методичний семінар „Розвиток поліфонічного мислення в учнів мистецьких
шкіл. Методики роботи над поліфонічним твором на уроці з спеціальностіˮ.
14 листопада у Виноградівській ДШМ ім. Б.Бартока проведений кущовий
методичний семінар „Підбір репертуару та його роль у формуванні
виконавських навичок скрипаляˮ.
20 листопада відбувся кущовий семінар при Новосільській ДШМ
„Розвиток творчих здібностей на уроках сольфеджіо в старших класахˮ.
23 листопада відбувся кущовий методичний семінар на тему „Робота над
фортепіанними творами композиторів Закарпаттяˮ, на базі Виноградівської
ДШМ ім.Б.Бартока.
28 листопада відбувся обласний методичний семінар „Сучасна українська
хорова музика, як складова репертуару дитячих хорових колективівˮ на базі
Неветленфолівської ДЩМ.
п.8. Протягом звітного періоду робота в дитячих шкіл мистецтв району
проводилась відповідно до планів роботи обласного та кущового
методоб’єднань та річних планів роботи шкіл.
29 січня було проведено кущовий конкурс виконавської майстерності
учнів молодших класів відділу народних інструментів шкіл естетичного
виховання Виноградівського району.
06 лютого проведений кущовий конкурс фортепіанних ансамблів, у якому
вихованці Вилоцької ДШМ Зеленська Оксана та Омбоді Доріна (викл. Нанаші
М.І) посіли 1- ше місце, вихованці Пийтерфолівської ДШМ Лодані Река (викл.
Енгі-Химинець Е.Г.) та Боргато Язмін (викладач Данич Е.З.) отримали першу
премію.
1 березня відбувся обласний конкурс „Жаворонокˮ, де учениці
Вербовецької ДШМ Повдьор Рейка отримала ІІ місце, Зелік Кінче – подяку,
учень Вилоцької ДШМ Манді Давід 4 кл. зайняв 2 – ге місце, (викл.ВогрінКіселович К. І., конц. Подкопаєва Л. Й.).
2 березня була проведена кущова музично-теоретична олімпіада, в
результаті якої учні Виноградівської ДШМ Роспопа Дарина (викл.Вейконь Н.В)
отримала 1 місце з музичної літератури, учениці Носок Александра та Носок
Анастасія (викл.Сорводі Н. Ю.) отримали 3-тє місце з музичної літератури,
учениця Марушка К.(викл. Сорводі Н.Ю) отримала 2 місце по сольфеджіо.
В Ужгородському музичному коледжі відбувся обласний етап конкурсу
вокальних ансамблів малих форм, де ансамбль учнів молодших класів (кер.С.Ф.
Гнетило, конц.Сорводі Н. Ю.) отримали подяку управління культури
облдержадміністрації.
23-25 березня у м.Егер відбувся міжнародний конкурс фортепіанних
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ансамблів „Zenevarazslatˮ, у якому взяли участь вихованці Вилоцької ДШМ
Зеленська Оксана та Омбоді Доріна посіли 3 місце, у номінації (викладачучень) – викл. Нанаші М.І. та учениця 7 кл. Омбоді Доріна зайняли 1 місце.
Вихованці Пийтерфолівської ДШМ Лодані Река, (викл. Енгі-Химинець Е.Г). та
Боргато Язмін (викл. Данич Е.З.) отримали гран-прі у категорії молодших
класів, Ф.Кіраль, М.Біров отримали ”гран-прі”,вихованці Виноградівської
ДШМ Миць Анастасія – Бачкай Юліана отримали 1 місце, Пелехач Яна –
Дубляк Тамара-1 місце.
24 березня у м.Берегово відбувся конкурс угорської пісні „Tul a Tiszamˮ,
де учні І.Біров зайняла 1 місце, С.Кадар зайняла 2 місце.
27 березня на базі міського будинку культури пройшов кущовий конкурс
хорової майстерності Конкурс проходив в 4 номінаціях:
1) Хори учнів молодших класів:Виноградівської ДШМ – подяка за участь ,
Королівської ДШМ – подяка за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце.
2) Хори учнів старших класів: Виноградівської ДШМ – ІІ місце, Олешницької
ДШМ – ІІІ місце.
3) Ансамблі учнів молодших класів: Великопаладської ДШМ – ІІ місце,
Виноградівської – подяка за участь, Новосільської ДШМ – ІІІ місце,
Олешницької ДШМ – ІІІ місце.
4) Ансамблі учнів старших класів: Великопаладьської ДШМ – І місце,
Неветленфолівської ДШМ – І місце, Королівської ДШМ – подяка за участь,
Новосільської ДШМ – ІІІ місце.
2 квітня викладач образотворчого відділу Стасюк А.М. разом з учнями
образотворчого відділу провела мастер-клас для викладачі та учнів ДШМ
району „Великодня писанкаˮ під час якого учасники мали можливість
попрактикуватися у виготовленні писанок старовинним способом за допомогою
писачка та воску.
20 квітня дитячий фольклорний колектив Вербовецької ДШМ брав участь
у конкурсі „Szol a fulemuleˮ (викл. О.А. Шаркаді).
21 квітня відбулася всеукраїнська музична олімпіада майстерності „Голос
дітиˮ (класичне фортепіано), де учениця Виноградівської ДШМ ім. Б.Бартока
Тесличко Злата отримала подяку за участь.
25 квітня відбувся обласний конкурс індивідуальних виконавців учнів
старших класів де учні ДШМ с. Вілок: учень 7 класу Ковач Марк, (викл. Ковач
С.О., концерм. Сподні О.Ф). – 1 місце; учениця 8 кл. Біров Каріна, (викл. Ковач
С.О., концерм. Нанаші М.І). – 1 місце.
29 квітня проведений дитячо-юнацький конкурс образотворчого
мистецтва „Легенди Карпатˮ, де 2-гі місця здобули вихованці Виноградівської
ДШМ ім.Б.Бартока, Молнар Тамілла, Гуцал Софія та Чука Валерія.
06 травня викладачі та вихованці дитячих шкіл мистецтв
Виноградівського району взяли участь у фестивалі виноградарів-виноробів
„Угочанська Лозаˮ.
11 травня на міжнародному конкурсі піаністів м. Фегердьормот
(Угорщина) учень Пийтерфолівської ДШМ Поладі Матвій учень отримав „гран
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– пріˮ та фортепіанний ансамбль Лодані Река та Боргато Язмін, (викладачі
Данич Е.З та Енгі Е.Г) також отримали „гран-пріˮ.
15 травня відбувся обласний конкурс „Таланти багатодітної родиниˮ, де
учень образотворчого відділу Люньо Я. отримав диплом III ступеня у номінації
„декоративно-прикладне мистецтвоˮ.
18 травня в учні ДШМ Виноградівського району взяли участь у VII
Обласному дитячому фольклорному фестивалі-конкурсі «Веселковий
передзвін», де гідно представили наш район. Біров Каріна, учениця
Великопаладської ДШМ, у сольному жанрі зайняла 1 місце, ансамбль цитристів
Великопаладської ДШМ зайняв 3 місце, народний вокальний ансамбль
Вербовецької ДШМ - 3 місце, хореографічний колектив Вербовецької ДШМ -2
місце, народне вокальне соло Вербовецької ДШМ - 3 місце.
24 травня учениця 8 класу Вербовецької ДШМ А. Зан (викл. М.М.
Горонгозо) взяла участь у міжнародному конкурсі у м. Вашарошномень
(Угорщина), де отримала „срібний дипломˮ .
26 травня – 05 червня 14 вихованців Пийтерфолівської ДШМ відпочили у
таборі загального відпочинку на озері Балатон (Угорщина).
29 травня у Середнянській ДШМ відбувся XVI обласний конкурс
українського художнього слова ім. І. Ірлявського „Моя веснаˮ де учениця
театрального відділу Широківської ДШМ А.Погоріляк отримала диплом у
номінації „гуморˮ (викл. О.М.Дубровка).
03 червня – 05 серпня проведена персональна виставка викладача
образотворчого відділу Пийтерфолівської ДШМ Гомокі Габора у м.Будапешт.
07 липня на урочистому відкритті будинку культури після капітального
ремонту с.Пийтерфолво брав участь учень Пийтерфолвівської дитячої школи
мистецтв Поладі Матвій (викл. Енгі Е.Г.).
07-14 липня проходив XXIII Закарпатський табір народної творчості, при
Пийтерфолівській ДШМ, де мали змогу відпочити обдаровані діти
Виноградівського району та Закарпатської області.
08 липня 2018 фольклорний колектив викладачів та дитячий
хореографічний колектив Вербовецької дитячої школи мистецтв виступили на
святі „День сім’їˮ, що відбулося у с. Шаланки.
05 серпня фольклорний колектив викладачів та дитячий хореографічний
колектив Вербовецької ДШМ виступили у м.Нірчоголь (Угорщина) на
фестивалі кремзликів.
17 серпня у виставковій залі „Імпастоˮ відкрилася виставка під назвою
„Графікаˮ якій взяла участь викладач образотворчого відділу ДШМ с.Широке
Стасюк А.М.
19-20 серпня фольклорний колектив викладачів , дитячий хореографічний
колектив та вокальний ансамбль учнів Вербовецької ДШМ виступили у
м.Кунсентмартон (Угорщина) на святі приуроченому дню міста та святу „Хліб
угорцівˮ.
24 серпня самодіяльний вокальний жіночий квартет Виноградівської
дитячої школи мистецтв (керівник С.Гнетило) виступили з привітанням до Дня
Незалежності України у санаторії „Теплицяˮ.
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10 вересня самодіяльний народний вокальний квартет (керівник С. Ф.
Гнетило) та інструментальний ансамбль викладачів (керівник В. Марушка)
Виноградівської дитячої школи мистецтв
взяли участь у відкритті
Міжнародного пленеру художників „Чорна Гораˮ.
15 вересня фольклорний колектив викладачів Вербовецької дитячої
школи мистецтв брав участь на Дні добросусідства України та Польщі біля села
Лубня.
21 вересня викладач Виноградівської дитячої школи мистецтв Гнетило
С.Ф. виступила на Дні партизанської слави.
24 вересня у Вилоцькій дитячій школі мистецтв проведено тематичний
урок на тему: „Роль художньої спадщини Т.Г.Шевченка в українському
мистецтвіˮ для 2-8 класів. Підготувала викладач музично-теоретичних
дисциплін Вогрін-Кіселович К.І.
25 жовтня відбувся II обласний конкурс живопису ім. А. Ерделі, де взяли
участь вихованці Виноградівської ДШМ 1-ше місце отримала Молнар Таміла,
Міговк Катерина – подяку.
4 листопада вокальний ансамбль викладачів Неветленфолівської ДШМ
брали участь у 29-му фольклорному фестивалі „Золота Осіньˮ у м.Тячів.
3 грудня у міському будинку культури м.Виноградів колектив учнів та
викладачів Нефетленфолівської ДШМ провели 11-й благодійний концерт з
метою зборів коштів на лікування важкохворого Костроби Олександра. Під час
концерту зібрано 72200 грн.
Протягом грудня 2018 року у всіх ДШМ Виноградівського району
проведено академконцерти та батьківські концерти.
Учні та викладачі шкіл мистецтв району є незмінними учасниками
заходів приурочених до відзначення державних та календарних свят у районі.
Протягом другої половини грудня у всіх дитячих школах мистецтв
району відбулися академічні покази, іспити, звітні батьківські та благодійні
концерти. Учні та викладачі шкіл мали змогу презентувати батьківському
колективу та громадськості всі набуті знання та майстерність.
Викладачі ДШМ відвідують міжнародні фахові курси, конференції де
навчають та обговорюють питання сучасної педагогічної роботи та освіти.
п.9. Згідно положення «Про призначення стипендій та премій у дитячих
школах мистецтв» відділ культури провів урочистості, де відбулося
одноразових стипендій 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 2018 році становить 50.0
тис.грн., виділено 35.0 тис.грн.
п.12.На початку навчального 2018-2019 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.
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Протягом вересня 2018 року при затвердженні тарифікаційних списків
була здійснена оптимізація роботи дитячих шкіл мистецтв шляхом скорочення
обсягу педагогічного навантаження і перегляду штатних розписів установ.
ДШМ співпрацюють з громадськими організаціями та органами
місцевого самоврядування з метою покращення матеріально-технічної бази
школи.
Після численних консультацій відділ культури доручив керівникам
установ культури району привести витрати у відповідність до бюджетних
асигнувань. Керівники закладів, які несуть безпосередню відповідальність за
функціонування установи в цілому та за невиплату заробітної плати зокрема,
прийняли рішення внести корективи до штатних розписів, коригувати
стимулюючі надбавки, переглянути обсяги педагогічного навантаження, щоб не
блокувати роботу очолюваних ними закладів і зберегти робочі місця. За
погодженням із відділом культури на 2018-2019 навчальний рік збільшено
розмір батьківської плати в середньому на 50%. Тарифікаційна комісія при
відділі культури при затвердженні тарифікаційних списків оптимізує обсяги
педагогічного навантаження викладачів мистецьких шкіл в межах навчального
плану педагогічних працівників з метою приведення видатків на нарахування
заробітної плати у відповідність до виділених асигнувань.
У Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв за рахунок благодійного
фонду „Разом за намиˮ (Együtt mindannyiunkért) м.Будапешт (Угорщина)
проведено наступні зовнішні та внутрішні ремонтні роботи на будівлі школи
мистецтв: замінено застарілу опалювальну систему (котел - 1 шт, модель
Вайлант (28,5 кіловатів), радіаторні системи у 17 аудиторіях, 2 коридорах та в
концертному залі); замінено 21 двері: вхідних дверей – 3 шт, дверей класів та
службових приміщень – 17 шт, вхідні двері котельної – 1 шт. На даний час
триває капітальна заміна 800 м.кв. покрівлі будівлі школи. У концертному залі
заплановано відновлення сцени і підлоги. У виконанні робіт участь бере
Пийтерфолвівська сільська рада. За рахунок Західного Партнерства у
Пийтерфолвівській дитячій школі мистецтв замінено 20 вікон, а малярні роботи
у класах проводяться за сприяння батьківського комітету.
Сучасне навчання вимагає використання мультимедійних засобів. Щоб
вирішити такі негайні проблеми дирекція ДШМ району надалі буде активно
брати участь у написанні грантів та намагатися підтримувати тісні зв’язки з
організаціями та шукати альтернативні джерела фінансування. Викладачі та
дирекція шкіл активно працюють у напрямку співпраці з громадськими
організаціями та українськими і міжнародними благодійними фондами.

Начальник відділу культури
Данилець, 21758

В. ЮГАС

Додаток 1
Інформація
про виконання «Програми розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки» за 2018 рік
відділ культури РДА
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1.

відділ культури РДА

2.
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3.

1014082

«Програма розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки»

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

«Програма розвитку дитячих шкіл мистецтв Виноградівського району на 2018-2022 роки»
№
з/
п

Захід

Головний
виконавець та
строк
виконання
заходу

Планові обсяги фінансування, тис. гривень

Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень

Усьог
о

Усьог
о

у тому числі
місцеви районний
й
, міський
бюджет бюджети

бюджет
и сіл,
селищ,

кошти
не
бюджет
-них
джерел

Заходи
Відділ
185,0
185,0
виконанн культури
я
Виноградівсько
Програми ї РДА
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою у 2018 році:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін
Проведені видатки
усього
35,0

загальний фонд
35,0

спеціальний
фонд
-

Начальник відділу культури

-

усього

загальний фонд

35,0

35,0

В.ЮГАС

у тому числі
місцеви районний
й
, міський
бюджет бюджети

35,0

35,0

Стан
виконанн
я заходів

бюджет
и сіл,
селищ,

кошти
небюджетни
х джерел

-

-

тис. гривень
Відхилення
спеціальний
фонд
-

усього

загальний фонд

-

-

спеціальний
фонд
-

