
 
 
 
 
 
Про стан функціонування початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів у сучасних умовах та їх роль 
у формуванні духовності підростаю-
чого покоління 

 
 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статей 14, 15 Закону України “Про освіту”, враховуючи інформацію 
про стан та проблеми мистецької освіти в області (додається): 

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим 
комітетам міських (міст обласного значення) рад:  

1.1. Проаналізувати протягом III кварталу 2016 року на засіданнях 
колегій районних державних адміністрацій та засіданнях виконкомів міських 
(міст обласного значення) рад стан розвитку початкової мистецької освіти, 
розробити та затвердити заходи щодо поліпшення їх діяльності, про що поін-
формувати управління культури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації до 15 жовтня 2016 року. 

1.2. Розглянути питання щодо передбачення видатків на утримання при-
міщень цих закладів, ремонт, технічне оснащення, придбання музичних 
інструментів та навчально-методичної літератури. 

2. Головам Городоцької та Волочиської районних державних адміні-
страцій ініціювати перед відповідними органами місцевого самоврядування 
питання щодо створення належних умов для функціонування Сатанівської 
дитячої музичної школи та Наркевицької дитячої школи мистецтв.  

3. Управлінню культури, національностей, релігій та туризму обласної 
державної адміністрації з метою забезпечення ефективного функціонування 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів в області розро-
бити до 25 жовтня 2016 року план заходів щодо: 
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3.1. Підвищення рівня навчально-виховної, громадсько-шефської роботи 
мистецьких шкіл, оновлення навчально-методичної літератури за рахунок 
різних джерел фінансування. 

3.2. Упровадження нових форм і методів управлінської діяльності та 
розширення надання освітніх послуг. 

3.3. Відкриття класів народних, духових, струнно-смичкових інструмент-
тів, народної музики, декоративно-прикладного мистецтва та створення філій 
на базі освітніх округів. 

3.4. Проведення якісного набору до Хмельницького музичного училища 
імені В. Заремби та Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтва 
шляхом посилення профорієнтаційної роботи серед випускників початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, у тому числі забезпечення 
формування бюджетного учнівського контингенту до 15 вересня щорічно. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


