ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми
«Розвиток культури у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік»
Заслухавши інформацію завідувача сектору з питань культури та спорту
про хід виконання Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній
територіальній громаді на 2019 рік», керуючись ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про хід виконання Програми «Розвиток культури у
Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік» прийняти до
відома.
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Анатолій БОЧКАРЬОВ

Додаток 1
до рішення селищної ради
від 19.12.2019 р. № 639 XXX-VII

Інформація
про хід виконання Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній
територіальній громаді на 2019 рік»

Сектор з питань культури та спорту забезпечує реалізацію державної
політики у сфері культури, фізичної культури та спорту, координацію
комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Великодимерської
селищної ради. Робота сектору з питань культури та спорту спрямована на
відродження, збереження та розвиток української культури та культури всіх
національних груп, які мешкають на території громади, удосконалення
навчально-методичної роботи, збереження та пропаганду культурних цінностей,
бібліотечних фондів, організацію дозвілля населення, забезпечення умов для
підвищення професійної кваліфікації працівників культури, формування та
збереження мережі установ культури у відповідності з потребою мешканців
громади та діючих нормативів, удосконалення матеріально-технічної бази
установ культури, розвиток самодіяльної художньої творчості, проведення
масових заходів. Загальна облікова чисельність працівників станом на 01 грудня
2019 року складає 49 осіб. Штатний розклад складається з
54 одиниць.
У Великодимерській об’єднаній територіальній громаді станом на
01
грудня функціонує комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту»
Великодимерської селищної ради, до якого входить 7 закладів культури клубного
типу та 5 бібліотечних установ, а саме: 5 сільських будинків культури, 3 сільські
клуби, 5 сільських бібліотек.
Робота будинків культури спрямована на виконання державних
соціальних програм, пошук та розробку інноваційних форм організації
культурно-дозвіллєвої діяльності, на підвищення професійного рівня колективів
художньої творчості; вивчення дозвіллєвих потреб різних вікових категорій
населення та втілення їх в культурно – дозвіллєву діяльність, популяризацію
національних культурних традицій, свят та обрядів.
Основними завданнями закладів є :
- організація культурного дозвілля громадян;
- організація та методичне керівництво діяльністі творчих колективів,
гуртків, любительських об’єднань;
- розвиток аматорського мистецтва, підтримка та збереження осередків
народних художніх промислів;

- організація і проведення конкурсів, виставок, різних культурно дозвіллєвих форм показу результатів творчої діяльності утворених та діючих
формувань.
На базі КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Великодимерської
селищної ради діє 31 клубне формування, в якому задіяно 502 учасника. З
10
аматорських колективів, 1 – має звання «народний» фольклорний ансамбль «Калинонька» смт Велика Димерка. Протягом 2019 року працівниками культури
Великодимерської ОТГ були проведені різні за формою та тематикою культурнопросвітницькі заходи, звідки були висвітлені події місцевого, загальнонародного
та державного значення.
На організацію та проведення місцевих культурно-масових заходів із
коштів місцевого бюджету було заплановано 252,000 тис. грн., використано
станом на 01.12.2019 – 214,082 тис. грн.
Найбільш цікаві та значні культурно-масові заходи:
•
заходи щодо відзначення міжнародного жіночого дня
•
День перемоги у Другій світовій війні
•
День захисту дітей
•
масові гуляння Івана Купайла
•
відзначення 40-річчя «народного» фольклорного ансамблю
«Калинонька»
•
святкові заходи до Днів населених пунктів
•
День Конституції України
•
заходи з нагоди відзначення 2-ї річниці від Дня утворення
Великодимерської ОТГ
•
масові заходи, присвячені Дню незалежності України та Дню
Державного Прапора
•
заходи, присвячені Дню Захисника України та Дня селища Велика
Димерка
•
Міжнародний день інвалідів
•
Масові гуляння до Новорічних свят.
Протягом звітного періоду творчі колективи КЗ «ЦКДС» брали участь у
районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах і фестивалях:

участь вихованки гуртка “Музєєвнавство” с.Тарасівка у
районному конкурсі “Юний екскурсовод”(Барамідзе Анна зайняла І
місце (25.01.2019 р. м. Бровари)

участь в обласному заочному конкурсі “Юний
екскурсовод” (31.01.2019 р. м. Біла Церква)

участь вокального колективу “Димерські баламути” у
святковому концерті до свята Масляної в м.Ірпінь (09.03.2019 р. м.
Ірпінь)


участь вихованців гуртка “Музеєзнавство” (с.Тарасівка)
та читачів Тарасівської бібліотеки у районному конкурсі “Перо
натхнення” (І місце Барамідзе Анна) (09.03.2019 р. м. Бровари)

участь читачів Тарасівської бібліотеки в районному
конкурсі “Письменницька ватра початківців Броварщини – 2019”
(20.03.2019 р.
м. Бровари)

участь хореографічних колективів «Bobrays» (с.Бобрик)
та «Олекса Плюс» (смт.В.Димерка) у районнному конкурсі
хореографії (22.03.2019 р.
с. Требухів)

екскурсійна поїдка до Польщі вихованців гуртка “Юні
музеєзнавці”
Польща (25-31.03.2019р.)

участь вокальних колективів «Золотоцвіт» (смт
В.Димерка), «Дзвіночки» (с.Бобрик) та солістів у районному конкурсі естрадних
виконавців (12.04.2019 р. с. Требухів)

участь дитячого фольклорного колективу “Промінь” в
обласному обрядовому святі “Веснянки” в Національному музеї народної
архітектури та побуту України (24.04.2019 р. с. Пирогово)

участь дитячого фольклорного колективу “Промінь” у
фестивалі духовної та естрадної пісні “Великодні дзвони” (03-07.05.2019 р. м.
Івано-Франківськ)

участь
народного
фольклорного
колективу
«Калинонька» у районному фестивалі купальської та петрівчаної пісні
«Кроковеє колесо» (06.07.2019 р. с. Літки)

участь фольклорного колективу «Промінь» (с.Бобрик) у
42 Міжнародному ярмарку фольклору в Польщі (31.07-06.08.2019 р.
Польща)

участь фольклорного колективу «Джерело» (смт Велика
Димерка) у районному конкурсі вокальних колективів і сольних виконавців
первинних ветеранських організацій Броварського району «Не старіють
душею ветерани» (19.08.2019 с. Княжичі)

участь
народного
фольклорного
колективу
«Калинонька» (смт Велика Димерка) у Всеукраїнському фестиваліконкурсі Аматорської творчості «Пісенні візерунки» (22.09.2019 р. м. Буча)

участь фольклорного колективу «Промінь» (с.Бобрик) у
телевізійному проекті «Країна пісень» (16.10.2019 р. с. Пирогово)

участь хореографічних колективів «Bobrays» (с.Бобрик)
в обласному конкурсі хореографічних колективів ім. П.Вірського
(24.11.2019 р. смт Баришівка)


участь фольклорного колективу «Промінь» (с.Бобрик),
ансамбль автентичного співу «Джерело» (смт Велика Димерка),
фольклорний колектив «Великодимерські баламути» (смт Велика
Димерка) у фольклорному фестивалі-конкурсі обрядів та пісень зимового
календарного періоду «Калита» (07.12.2019 р. м. Ірпінь).
Бібліотечні заклади спрямовували свою діяльність у відповідності до
річного плану, який передбачав пропаганду читання, популяризацію
краєзнавства, створення в бібліотеці комфортного середовища для дозвілля
батьків та дітей, виховання культури читання. Бібліотека приймала участь в
реалізації національних, обласних, районних, місцевих програм, визначних та
знаменних подій 2019 року.
У 2019 році працівники бібліотек Великодимерської громади активно
долучалися до культурно-масової роботи в населених пунктах громади,
активізувалась та наповнилась новим змістом робота з патріотичного виховання
молоді. Бібліотекарі активно використовують систему групового інформування:
на заходи запрошують групи дітей з дитячих садків та шкіл, долучаються до
проведення заходів закладах освіти громади.
Основними напрямками роботи бібліотек у звітному році були: детальне
вивчення інформаційних потреб користувачів, широка популяризація літератури
з різних галузей знань, відродження української культури, забезпечення
можливості для безперервної освіти всім бажаючим; виховання любові до
читання; сприяння засвоєнню вмінь і навичок пошуку та використання
інформації.
Основні заходи соціокультурної діяльності.
Організація та відзначення заходів, присвячених:
1. Державним святам:
- Дню соборності України;
січень
- Дню Конституції України;
червень
- Дню незалежності України.
серпень
2. Реалізації конвенції ООН про права дитини
протягом року
3.. Міжнародним та Всеукраїнським дням:
- пам’яті жертв героїв Крут; пам’яті жертв Голокосту, визволення в’язнів
фашистських концентраційних таборів; захисту дитини; рідної мови, поезії;
книги; театру; музики; архітектури; бібліотек; толерантності.
протягом року
- день Перемоги;
травень
- день Матері, день родини;

травень
- день Європи.
травень
4. Професійним святам:
- до Дня захисника України;
лютий
- Дню енергетика; Дню вчителя.
грудень, жовтень
5. Святам за народним календарем:
- Новорічним і Різдвяним, Водохреща, Святої Тройці, Покрова, Святого
Миколая.
Проведення культурно-мистецьких заходів на виконання завдань:
- Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;
протягом року
- загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини»;
протягом року
- плану заходів щодо профілактики правопорушень;
- заходів щодо протидії поширенню наркоманії;
- всесвітнього дня поезії;
- популяризації народних звичаїв
- популяризації бібліотеки і читання
- заходів по правовому вихованню, рішенню соціальних запитів;
- заходів з популяризації української та світової літератури;
- заходів з профорієнтації молоді та підлітків.

Секретар ради

Антоніна СИДОРЕНКО

