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 УКРАЇНА
 ВОЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 Від 31.05.2012  р.  № 83                                                          смт. Воловець                          

Про діяльність клубу  і бібліотеки 
в с.Канора  та організація  дозвілля   молоді.
 
          Заслухавши та обговоривши  інформацію завідуючої клубом Фоменко Л.М., та завідуючої бібліотекою с.Канора Кушнірук Л.І. виконком Воловецької селищної ради відзначає, що установи культури села Канора проводять певну  роботу по організації довкілля та розвитку інтересів молоді.
         Основна робота клубу спрямована на  всебічний та духовний розвиток села, вивчення та збереження історичного набутку, відродження і розвиток традицій села, збереженняя  фольклору, залучення широкої громадськості до гуртків художньої самодіяльності. Проводяться різні форми огранізаційних робіт це і гурткові роботи, літературні, музичні, тематичні, театралізовані свята, конкурси, концерти, дискотеки. При клубі також працює клуб „Господарочка”, який займається різними вишивками: хрестиками, гладдю, гачком, роботою  з бісером дізнаються різні види кулінарії, рецепти випікання.  Проводяться виставки до різних свят.
         Основний напрямок  і завдання діяльності роботи бібліотеки  спрямований  на посилення просвітницької діяльності, розгортанню роботи по збереженню та розширенню контингенту користувачів, налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями, соціальними установами, населенням. Бібліотекою організовуються книжкові виставки, проводився день пам”яті приурочений до Дня виводу Радянських військ з Афганістану, проводяться літературно-поетичні години, години-моральності, години-пам”яті, проводяться різні зустрічі. У бібліотеці ведеться картотека- „обдаровані діти”.
        Разом з тим в роботі по організації дозвілля та інтересів молоді є ряд недоліків та невирішених проблем.
       Сьогодні наявність діючих клубних формувань не в повній мірі задовольняє потреби молоді. Причиною цього є втрата інтересу молоді до хорового співу, участі у фольклорних колективах та оркестрах народних інструментів, відсутніх новітних інноваційних форм роботи, комп”ютерних залів. Серед молоді спостерігається  зниження рівня культури, втрата інтересу до літератури, мистецтва, народних традицій. Поширюються такі негативні явища як зловживання спиртними напоями, крадіжки. 
        Матеріально технічна база закладів культури потребує покращення. Не вирішено ряд проблемних питань, зокрема  це заміна прогнивших досок у залі, заміна карнізів, заміна пошкодженого віконного скла та ін.
       Керуючись п.22 ст.26 Закону   України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи вищенаведене, виконком Воловецької селищної ради вирішив :
       1. Інформацію завідуючої клубом та завідуючою бібліотекою села Канора про діяльність клубу  і бібліотеки в с.Канора  та організацію  дозвілля   молоді взяти до відома (додаються ).
   2. Завідуючій клубом с.Канора (Фоменко Л.М.):
   2.1. До 15 липня 2012 року розробити заходи по усуненню недоліків в роботі закладів   культури по організації дозвілля та розвитку інтересів молоді;
  2.2. Активізувати роботу щодо покращення роботи гуртків художньої самодіяльності, домогтися їх збільшення за рахунок залучення молоді;
  2.3.   Підтримувати роботу всіх гуртків художньої самодіяльності.
  2.4. Активізувати роботу по залученню молоді  для участі  у літературних, музичних, тематичних, театралізованих  святах,  конкурсах,  концертах та інших масових заходах;
  2.5.  Посилити роботу щодо підтримки творчих особистостей (особливо молоді), колективів, об’єднань, товариств.  
  2.6. Удосконалювати методи і форми проведення дискотек та бути присутньою при їх проведенні.
    3.  Завідуючій бібліотекою  ( Кушнірук Л.І.):
3.1. Надавати допомогу   у підтримці обдарованої молоді, яка бере участь  у районних культурно-мистецьких заходах;
3.2. Проводити конкурси на „Кращого читача бібліотеки” для заохочення 
       дітей до читання літератури.
  4. Завідуючим клубом та бібліотекою ( Фоменко Л.М., Кушнірук Л.І.) 
  4.1. Поновити  вивіски з вказанням режиму роботи закладів;
  4.2. Суворо дотримуватись розпорядку роботи клубу та бібліотеки  не 
       допускати спізнень на роботу;
  4.3.Утримувати приміщення клубу, бібліотеки  та прилеглої до нього  
      території в належному санітарному стані;  
   4.4. Постійно працювати над покращенням роботи своїх закладів   та   
       підвищенням свого кваліфікаційного рівня.

 


   Селищний голова                                                            В.В.Панасович

