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Основні завдання та пріоритетні напрямки роботи відділу культури 

і туризму Конотопської міської ради на 2015 рік 

  

1. Перелік актів органів законодавчої та виконавчої влади, за 

виконанням яких буде здійснюватися контроль: 

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Закон України «Про 

культуру» 

протягом 

року 

Шинкаренко О.В.,  

Степанідін П.В., 

Романенко А.В. 

 

2 Закон України «Про музеї 

та музейну справу» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

3 Закон України «Про 

бібліотечну справу» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 

 

4 Закон України «Про 

освіту» 

протягом 

року 

Романенко А.В., 

Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

 

5 Закон України «Про 

позашкільну освіту» 

протягом 

року 

Романенко А.В., 

Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

 

6 Закон України «Про 

охорону археологічної 

спадщини» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

7 Закон України «Про 

охорону культурної 

спадщини» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

8 Закон України «Про 

туризм» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

9 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

29.11.2000 № 1766 «Про 

затвердження переліку 

музеїв, що перебувають у 

віданні підприємств, 

установ та організацій, де 

зберігаються музейні 

колекції та музейні 

предмети, що є державною 

власністю і належать до 

державної частини 

Музейного фонду України» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 
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10 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

14.01.2004 №27 «Про 

затвердження Положення 

про Державний реєстр 

виробників, 

розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів» 

протягом 

року 

Романенко А.В., 

Немолот Л.О. 

 

11 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 

грудня 2001 року №1760 

«Про затвердження 

порядку визначення 

категорії пам’яток для 

занесення об’єктів 

культурної спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам’яток 

України» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

12 Указ Президента України 

від 28 листопада 2007 року 

№ 1156/2007 «Про 

додаткові заходи з 

підготовки і випуску 

багатотомного 

енциклопедичного видання 

«Звід пам’яток історії та 

культури України» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

13 Указ Президента України 

від 21.02.2007 №136/2007 

«Про заходи щодо розвитку 

туризму» 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

14 Указ Президента України 

від 17 лютого 2010 року  № 

161/2010 «Про Концепцію 

державної мовної 

політики» 

протягом 

року 

Романенко А.В., 

керівники закладів 
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2. Перелік розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, 

розпоряджень та доручень міського голови, рішень сесій та виконкому 

за виконанням яких буде здійснюватися контроль: 

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

 

Відмітка про 

виконання 

1 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

14.04.2011 №246 «Про 

заходи щодо увічнення 

пам’яті про події Великої 

Вітчизняної війни 1941-

1945 років та її учасників 

на 2011-2015 роки в 

Сумській області» 

01.07.2015,  Степанідін П.В.,  

керівники 

закладів 

 

01.12.2015  

2 Розпорядження міського 

голови від 25.02.2010               

№53-р «Про організацію 

виконання виконавчими 

органами Конотопської 

міської ради делегованих 

повноважень органів 

виконавчої влади» 

01.07.2015 

 

Степанідін П.В.  

01.12.2015 

 

3 Розпорядження міського 

голови від 06.05.2011 

№124-р «Про заходи щодо 

увічнення пам’яті про події 

Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 років та її 

учасників на 2011-2015 

роки в місті» 

25.06.2015 

 

Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

20.12.2015  

4 Розпорядження міського 

голови від 01.09.2014 

№207-ОД «Про Раду з 

питань культури у 

м.Конотопі» 

01.06.2015 

 

Романенко Г.В.  

01.12.2015  

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

13.11.2012 №455-ОД «Про 

підготовку та відзначення в 

Сумській області 70-ї 

річниці визволення 

України від фашистських 

11.05.2015 Степанідін П.В.,  

керівники 

закладів 

 

01.07.2015  

01.10.2015  

25.12.2015  
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загарбників та 70-ї річниці 

Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-

1945 років» 

 Розпорядження міського 

голови від 09.06.2011 

№171-р «Про заходи щодо 

створення умов для 

доступу до публічної 

інформації» 

01.07.2015 Степанідін П.В.  

25.12.2015  

 Розпорядження міського 

голови від 26.11.2012 

№313-р «Про відзначення в 

м.Конотоп 70-ї річниці 

Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-

1945 років» 

11.05.2015 Степанідін П.В.,  

керівники 

закладів 

 

01.07.2015  

01.10.2015  

25.12.2015  

 Розпорядження міського 

голови від 12.08.2013 

№189-ОД «Про 

відзначення в м.Конотоп 

70-ї річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 

1941-1945 років» 

11.05.2015 Степанідін П.В.,  

керівники 

закладів 

 

01.07.2015  

01.10.2015  

25.12.2015  

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

23.04.2012 №155-ОД «Про 

запобігання загибелі дітей 

на пожежах» 

25.01.2015 Степанідін П.В.,  

керівники 

закладів 

 

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

04.01.2013 №4-ОД «Про 

затвердження Плану 

заходів щодо посилення 

соціального захисту 

колишніх політичних 

в’язнів, репресованих та 

членів їх сімей на період до 

2015 року в Сумській 

області» 

25.12.2015 Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І., 

Стеценко Т.В. 

 

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

08.10.2013 №424-ОД «Про 

роль бібліотечних закладів 

20.01.2015 Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 
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області в задоволенні 

інформаційних потреб 

населення» 

  

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

17.10.2013 №440-ОД «Про 

затвердження плану заходів 

щодо реалізації в Сумській 

області Стратегії захисту та 

інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини на 

період до 2020 року» 

 

20.01.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Рішення обласної ради від 

25.02.2011 «Про затверд-

ження Обласної комплек-

сної програми «Молодь 

Сумщини» на 2011-2015 

роки»  

15.01.2015 Романенко А.В., 

керівники 

закладів 

 

 Рішення обласної ради від 

07.06.2013 «Про обласну 

програму соціального 

захисту населення на 2013-

2016 роки» 

01.02.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Розпорядження міського 

голови від 27.04.2011                

№92-р «Про запобігання 

загибелі дітей на пожежах» 

 

16.01.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Розпорядження міського 

голови від 20.12.2012 

№340-р «Про організацію 

реалізації проекту «Підви-

щення енергоефективності 

в бюджетних установах» 

 

15.01.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Розпорядження міського 

голови від 24.12.2012 

№342-р «Про заходи щодо 

поповнення бібліотечних 

фондів бібліотек на 2013-

2017 роки» 

 

25.01.2015 Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 
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 Рішення обласної ради від 

15.10.2010 «Про регіо-

нальну програму енерго-

ефективності в Сумській 

області на 2011-2015 роки» 

25.03.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Розпорядження міського 

голови від 09.06.2011 

№173-р «Про Програму 

розвитку туризму в місті на 

2011-2015 роки» 

10.05.2015 Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

 Рішення обласної ради від 

30.03.2012 «Про Сумську 

обласну літературно-

краєзнавчо-мистецьку 

премію імені Пилипа Рудя» 

15.07.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

24.12.2010 №867 «Про 

затвердження заходів щодо 

зміцнення матеріально-

технічної бази бібліотек 

області на 2011-2015 роки» 

 

05.12.2015 Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 

 

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

10.05.2011 №332 «Про 

Програму правової освіти 

населення Сумської області 

на 2011-2015 роки» 

25.12.2015 Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 

 

 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

11.07.2011 №487 «Про 

Регіональну угоду між 

Сумською обласною 

державною адміністрацією, 

Сумською обласною 

організацією роботодавців 

«Сумський регіон» та 

Сумською обласною радою 

профспілок на 2011-2015 

роки» 

25.12.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Рішення обласної ради від 

17.02.2012 «Про Обласну 

програму з реалізації 

25.12.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 
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Конвенції ООН про права 

дитини на 2012-2016 роки» 

 Рішення обласної ради від 

15.04.2011 «Про програму 

розвитку туризму в області 

на 2011-2015 роки» 

10.01.2015 Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

 Розпорядження міського 

голови від 07.06.2011 

№166-р «Про Програму 

правової освіти населення 

м.Конотоп на 2011-2015 

роки» 

25.12.2015 Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 

 

 Розпорядження міського 

голови від 15.10.2012 

№266-р «Про затвердження 

плану заходів щодо 

виконання Державної 

цільової програми 

«Національний план дій з 

реалізації Конвенції про 

права інвалідів на період до 

2020 року» в м.Конотоп» 

25.12.2015 Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

 Рішення міської ради від 

25.11.2009 «Про міську 

цільову програму 

«Соціальна підтримка осіб 

з обмеженими фізичними 

можливостями на 2009-

2015 роки» 

25.12.2015 

 

Степанідін П.В., 

керівники 

закладів 

 

   

3. Питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету міської 

ради: 

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1 Про стан пам’яткоохорон- 

ної роботи в місті та 

використання об’єктів 

культурної спадщини в 

туристичній сфері 

лютий Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 
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4. Питання для розгляду на апаратних нарадах при міському голові: 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про хід підготовки до 

відзначення в місті 70-ї 

річниці Перемоги у 

Великій 

Вітчизняній війні 1941-

1945 років  

квітень Романенко А.В., 

керівники закладів 

 

2 Про хід підготовки до 

святкування Дня міста, 

378-ї річниці від дня 

заснування Конотопа  та 

72-ї річниці визволення 

міста від фашистських 

загарбників 

серпень Романенко А.В., 

керівники закладів 

 

 

 

5. Питання на навчання працівників апарату міської ради, її 

виконкому з правових, організаційних, економічних та інших питань 

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про роль Конотопського 

міського краєзнавчого 

музею ім.О.М.Лазаревсь-

кого та його відділів у 

патріотичному вихованні 

мешканців міста 

травень Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 

 

2 Культура мовлення та її 

значення для сучасного 

керівника 

листопад Степанідін П.В.  

 

6. Питання для розгляду на засіданні Ради з питань культури  

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про розвиток краєзнавства 

в місті та роль 

Конотопського міського 

І півріччя Степанідін П.В., 

Мокроусов А.І. 
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краєзнавчого музею 

ім.О.М.Лазаревського у 

патріотичному вихованні 

мешканців міста 

2 Пропаганда театрального 

мистецтва серед населення 

та підвищення рівня 

творчого потенціалу 

громадян міста шляхом 

залучення діячів 

театрального мистецтва 

України та ближнього 

зарубіжжя. Розвиток 

місцевого театру 

І півріччя Романенко А.В., 

Люшина М.В. 

 

3 Про відзначення на 

місцевому рівні учасників-

переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних 

та загальноміських 

фестивалів і конкурсів – 

вихованців дитячих 

музичних шкіл міста 

І півріччя Романенко А.В., 

Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

 

4 Виховання національної 

свідомості та патріотизму в 

учнів дитячих музичних 

шкіл міста шляхом 

вивчення та виконання 

творів українських 

композиторів 

ІІ півріччя Романенко А.В., 

Макарчук Т.М., 

Паренаго Т.В. 

 

5 Про роботу міського 

будинку культури 

«Сучасник» щодо 

забезпеченням культурного 

дозвілля молоді міста за 

період 2012-2014 років 

ІІ півріччя Романенко А.В., 

Королевська Ю.Ю. 

 

6 Про впровадження 

інноваційних методів для 

забезпечення потреб 

читачів та організацію 

роботи з поповнення 

бібліотечного фонду в 

бібліотеках Конотопської 

міської централізованої 

бібліотечної системи 

ІІ півріччя Степанідін П.В., 

Стеценко Т.В. 

 



16 

 

      

7. Організаційні заходи. Розвиток матеріально-технічної бази 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Переглянути штатні 

розклади закладів 

культури, групи по оплаті 

праці клубних закладів 

культури у відповідності з 

показниками роботи за 

2014 рік 

І квартал Шинкаренко О.В., 

Нора О.М. 

 

2 Забезпечити постійний 

контроль за цільовим 

використанням бюджетних 

та позабюджетних коштів 

 

протягом 

року 

Шинкаренко О.В., 

Нора О.М. 

 

3 Забезпечити постійний 

контроль за економним 

використанням 

енергоносіїв в закладах 

культури та щоденний 

моніторинг споживання 

енергоносіїв 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

керівники закладів 

культури 

 

4 Організувати підготовку 

закладів культури до 

роботи в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років 

 

ІІІ-IV 

квартал                      

Шинкаренко О.В., 

Степанідін П.В., 

керівники закладів 

культури 

 

5 Сприяти проведенню 

ремонтних робіт та 

зміцненню матеріально-

технічної бази закладів 

культури 

 

протягом 

року 

Шинкаренко О.В., 

керівники закладів 

культури 

 

6 Здійснювати перевірки 

стану пожежної безпеки та 

охорони праці в закладах 

культури 

протягом 

року 

Степанідін П.В.  

7 Здійснювати перевірки 

внутрішнього розпорядку 

та виконання трудової 

дисципліни в закладах 

культури 

протягом 

року 

Степанідін П.В.,  

Романенко Г.В., 

Нора О.М. 
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8 Забезпечити своєчасне 

надання інформації про 

проведення 

загальноміських заходів та 

культурно-мистецьких 

заходів в закладах культури 

міста в місцеві ЗМІ та її 

розміщення на офіційному 

сайті Конотопської міської 

ради 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Романенко А.В., 

керівники закладів 

культури 

 

9 Проведення капітальних 

ремонтів закладів культури 

протягом 

року 

Шинкаренко О.В., 

Степанідін П.В., 

Нора О.М. 

 

 

- капітальний ремонт 

дитячої музичної школи 

№1 (фасадів, ганків, 

пожежних сходів, 

гідроізоляція фундаменту) 

Макарчук Т.М.  

- капітальний ремонт 

коридору дитячої музичної 

школи №2 (стелі, стін, 

підлоги, заміна 5 вікон) 

Паренаго Т.В.  

- капітальний ремонт 

міського краєзнавчого 

музею ім.О.М.Лазаревсь-

кого (підвального примі-

щення (фондосховища №1), 

експозиційних залів №9 та 

№10, бібліотеки (фондосхо-

вища №2) та технічного 

приміщення) 

Мокроусов А.І.  

- капітальний ремонт 

МЦКіД «Кінотеатр  «Мир» 

(огорожі біля центрального 

фасаду) 

Немолот Л.О.  

- капітальний ремонт 

бібліотек централізованої 

бібліотечної системи: 

- центральної міської 

бібліотеки ім.С.І.Понома-

рьова (тамбур, фойє, 

туалет, технічне примі-

щення); 

 

Стеценко Т.В.  



18 

 

- центральна дитяча 

бібліотека (фойє, зал для 

молодших школярів) 

- капітальний ремонт 

міського будинку культури 

«Зоряний» (глядацької 

зали, 2 туалетів) 

Люшина М.В.  

 

8. Методична та організаційна робота 

 

№ Назва документу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Проводити роботу по 

підбору методичного 

матеріалу та сценаріїв на 

допомогу в роботі клубним 

закладам культури 

протягом 

року 

Романенко А.В.  

2 Поповнювати теки з 

методичною літературою з 

питань розвитку культури, 

туризму, проведення 

культурно-масових заходів 

в місті 

протягом 

року 

Степанідін П.В., 

Романенко А.В. 

 

 

 

 

Начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради      О.В.Шинкаренко 


