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І. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2021 рік:

1. Збереження та розвиток мережі закладів культури ОТГ, вжиття заходів з 
поліпшення матеріально-технічної бази.

2. Розроблення програми, участь у пілотному проекті щодо створення та 
організації роботи центрів культурних послуг в територіальних громадах.

3. Забезпечення культурно -  дозвіллєвих потреб населення.

4. Сприяння повноцінному функціонуванню ДШМ, підтримка творчої молоді 
та дітей.

5. Розвиток та діяльність всіх видів та жанрів самодіяльної творчості.

6. Створення конкурентоспроможного мистецького середовища; створення 
атмосфери та умов щодо вільного творчого самовираження; створення умов для 
розвитку інтеркультурного відкритого простору із вільним доступом до 
інформації; трансформація культурного простору.

7. Методичне забезпечення організації, культурно -  виховної, просвітницької та 
художньо -  творчої діяльності сільських закладів культури ОТГ.

8. Впровадження сучасних інформаційних технологій у роботу бібліотек ОТГ.

9. Сприяння систематичності поповнення бібліотечних фондів.

10. Допомога користувачам і бібліотечним працівникам в освоєнні новітніх 
технологій, систем пошуку інформації в мережі Інтернет, при необхідності -  
навчання.

11. Участь у фахових конкурсах, проектах.

12. Налагодження партнерської співпраці з органами влади і місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, духовенством, закладами освіти 
та установами ОТГ.

13. Інформаційне обслуговування органів держаної влади та самоврядування, 
військовослужбовців, працівників освіти, культури, тощо.



II.ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ НА 2021 рік: 

Організація та проведення заходів, присвячених:

1. Державним святам:
Дню Соборності України -  січень 
Дню Героїв Небесної Сотні - лютий 
Дню Конституції України -  червень 
Дню Незалежності України -  серпень 
Дню Захисника України -  жовтень 
Дню Гідності та Свободи -  листопад

2. Міжнародним та Всеукраїнським дням:
- рідної мови, української культури, музеїв, пам’яток і визначних місць, 

музики, бібліотек, туризму, працівників культури та майстрів народного 
мистецтва

3. Святам за народним календарем:
- новорічним і різдвяним, Великодню, Святої Трійці, Івана Купала.

4. Ювілейним датам:
- 25-та річниця прийняття Конституції України -  червень
- 30-та річниця незалежності України -  серпень
- 50 років з дня створення Перегінської дитячої школи мистецтв - грудень
- 475 років селу Небилів -  вересень
-130 років від дня початку української еміграції
- відзначення 210 років від дня народження та 150 років від дня смерті 

Івана Вагилевича

5. На загальнодержавному рівні відзначатимуться:
- 150-річчя від дня народження Лесі Українки
(Постанова Верховної Ради України від 8 лют. 2018 N0 2286- VIII)

- 150-річчя від дня народження Василя Стефаника
(Постанова Верховної Ради України від 18 черв. 2020 р. N0 732-ІХ) 

Проведення культурно-мистецьких заходів:
- концертні програми, виїзні концерти творчих колективів закладів 

культури;
- тематичні, урочисті заходи та мітинги до знаменних дат та видатних 

подій на території громади -  протягом року;
- концертні програми та творчі звіти колективів художньої самодіяльності, 

що мають звання «народний аматорський», «зразковий аматорський»;



- обмінні концерти закладів культури громади, колективів художньої 
самодіяльності та окремих виконавців місцевого рівня;

- книжкові виставки, презентації нової літератури, масові заходи до 
календарних та пам’ятних дат в бібліотеках громади;

- тематичні виставки, уроки-лекції, презентації, екскурсійна діяльність в 
краєзнавчому музеях;

участь колективів художньої самодіяльності, учнів та викладачів 
мистецьких шкіл, читачів бібліотек в оглядах, конкурсах, фестивалях 
місцевого, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Січень
- Новорічно-різдвяні свята та народні гуляння на території громади, 

Розколяда- 2021;
- заходи до Дня пам’яті Героїв Крут;
- заходи до Дня Соборності і Свободи України.

Лютий
- заходи до Дня Героїв Небесної Сотні;
- заходи до Міжнародного дня рідної мови;
- відзначення 150 років від дня народження Лесі Українки.

Березень
Організаційна робота, участь у розробці та розробка програм, заходів до:

- Всесвітнього дня дикої природи;
- дня народження Тараса Григоровича Шевченка;
- Всесвітнього дня поезії;
- Міжнародного дня театру;
- заходи в рамках всеукраїнського тижня дитячого читання.

Квітень
Організаційна робота, участь у розробці та розробка програм, заходів до:
- Всесвітнього дня здоров’я;
- Дня пам’яток історії та культури;
- Дня довкілля;
- Всесвітнього дня книги та авторського права;
- Дня Чорнобильської трагедії;
- Міжнародного дня танцю.



Травень
- тематичні заходи до Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги у Другій 

Світовій війні;
- гаївки, веснянки та великодні забави;

- заходи до Дня Європи, Дня матері;
- відзначення 150 років від дня народження Василя Стефаника
- заходи до:
Міжнародного дня сім'ї;
Міжнародного дня музеїв;
Дня вишиванки.

Червень
- тематичні заходи до:
Міжнародного Дня захисту дітей;
Всесвітнього дня батьків;
Всесвітнього дня навколишнього середовища;

- заходи до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни;
- заходи з організації дозвілля і відпочинку дітей та підлітків на літніх 

канікулах;
- урочистості та святковий концерт до Дня молоді;
- урочисті заходи, присвячені 25-й річниці прийняття Конституції 

України;

Липень
- святкові заходи до свята Івана Купала;
- заходи до Дня родини;
- відзначення Дня хрещення Київської Русі-України;
- заходи до Міжнародного дня дружби;
- заходи з організації дозвілля і відпочинку дітей та підлітків на літніх 

канікулах.

Серпень
- урочисті заходи, присвячені 30-й річниці Дня Незалежності України та 

Дня Державного Прапора України;
- обмінні концерти сільських клубних закладів;
- заходи з організації дозвілля і відпочинку дітей та підлітків на літніх 

канікулах;
- тематичні заходи до Дня памяті захисникі, що загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.



Вересень
- відзначення 210 років від дня народження та 150 років від дня смерті 

Івана Вагилевича;
- урочисті заходи, присвячені 475-річчю селу Небилів 
та 130-річчю від дня початку української еміграції

- заходи до Дня українського кіно;
- заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек.

Жовтень
- заходи до Міжнародного дня музики;
- вечори-вшанування до Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня 

ветерана;
- заходи до Дня художника;
- заходи до Дня Захисника України, українського козацтва.

Листопад
- заходи до Дня державності на західноукраїнських землях (ЗУНР);
- заходи до Дня української писемності та мови;
- урочистості та святковий концерт до Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва;
- заходи до Всесвітнього дня дитини;

- тематичний захід до Дня Гідності і Свободи;
- заходи до річниці Голодомору 1932-1933 в Україні.

Г рудень
- урочистості до Дня працівників місцевого самоврядування;
- тематичні заходи до Дня Збройних Сил України, Дня волонтера;
- урочистості 50-річчя з дня створення Перегінської дитячої школи 

мистецтв
- урочисте відкриття ялинки, новорічних свят на території Перегінської 

ОТГ та театралізовані дійства для дітей до Дня Святого Миколая;
- новорічні театралізовані програми, концерти, танцювально-розважальні 

заходи для різних категорій населення.



III. НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 
КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ПЕРЕГІНСЬКОЇ ОТГ

1. Виїзди працівників відділу, директора та методистта НД, завідуючої 
центральної міської бібліотеки з метою вивчення стану справ, надання 
методичної та практичної допомоги в організації роботи клубних та 
бібліотечних закладів культури ОТГ.

протягом року відділ культури

Мельник Я.Й., Абрам Л.Б.

2. Проведення семінарів, семінарів-практикумів, виїзних методичних діалогів, 
для працівників клубних та бібліотечних закладів культури з питань щодо 
ведення документації закладів, написання сценаріїв культурно-дозвіллєвих 
заходів, умов та порядку проведення заходів з використанням комп’ютерної, 
відео аудіотехніки та презентаційного обладнання.

протягом року відділ культури

Мельник Я.Й., Абрам Л.Б.

3. Надання індивідуальних консультацій керівникам клубних закладів, 
клубних формувань, творчих колективів з питань підбору репертуару, 
написання сценаріїв, навчання молодих спеціалістів , організації роботи 
творчих колективів, любительських об’єднань, клубів за інтересами.

протягом року відділ культури

Мельник Я.Й.

4. Надання методичної та практичної допомоги працівниками центральної 
міської бібліотеки, сільським бібліотекам з питань основних методів роботи.

протягом року відділ культури

Абрам Л.Б.

5. Виїзди працівників відділу, народного дому та центральної міської 
бібліотеки з метою комплексного обстеження роботи закладів культури ОТГ.

протягом року відділ культури

Мельник Я.Й., Абрам Л.Б.



IV. РОБОТА ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

1. Добитися значних успіхів в організації та проведенні навчально- 
виховного процесу.

протягом навчального року Директор ДШМ

2. Протягом року приймати участь у обласних конкурсах виконавської 
майстерності творчих колективів початкових, спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів.

Директор ДШМ

КОНКУРСИ:

- Обласна дитяча художня виставка -  конкурс «Екологія, навколишнє 
середовище»

жовтень Матішак О.П.

- III обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості , 
присвячений Шевченківським дням під гаслом : «Об’єднаймося ж, брати мої»

грудень Матішак О.П.

- Обласний конкурс виконавської май-стерності солістів - 
інструменталістів серед учнів дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв.

березень зав. відділами

- Обласна олімпіада з музично - теоретичних дисциплін

квітень Депутат О.Я.
Дутка С.Б.

-Обласний конкурс хореографічної майстерності «Танцює юнь 
Прикарпаття».

травень Семкович ІЗ.
Пилипів Х.Б.

5. Провести випускний вечір та святковий концерт випускників.

6. Свято останнього дзвоника та святкові концерти вихованців школи мистецтв.



V. РОБОТА З ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

1. Проведення роботи з укладення охоронних договорів (зобов’язань) з 
землекористувачами, власниками, особами, які набули права володіння 
об’єктами культурної спадщини щодо режиму їх використання та охоронних 
зон.

протягом року відділ культури

2. Проведення перевірок стану збереження земель історико-культурного 
призначення.

протягом року відділ культури

3. Надання методичної допомоги селищній раді з питання охорони та 
збереження земель історико-культурного призначення.

протягом року відді л культури

4. Забезпечення проведення інвентаризації і паспортизації об’єктів 
археологічної спадщини на території ОТГ

протягом року відділ культури

5. Оновлення охоронної та облікової документації на пам’ятки історії і 
культури по Перегінській ОТГз метою включення їх до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України.

протягом року відділ культури



VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

1̂4

1. Виконання кошторису бюджетних асигнувань по всіх статтях,

протягом року відділ культури

2. Вирішення питань ремонту будівель закладів культури Перегінської ОТГ, 
придбання технічних засобів для мультимедійного супроводу масових заходів, 
підписка періодичних видань та комплектування літератури.

протягом року відділ культури

3. Провести списання матеріальних цінностей непридатних для використання,

протягом року відділ культури,

4. Забезпечити контроль за економним використанням енергоносіїв закладами 
культури громади

протягом року відділ культури,

керівники закладів



у

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

1. Забезпечення реалізації заходів по виконанню основних положень та 
вимог:

- Закону України «Про культуру»;
- Закону України « Про бібліотеки та бібліотечну справу»;
- Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
- Закону України «Про музеї та музейну справу»;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про охорону праці»;
- Закону України «Про боротьбу з корупцією»;
- Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»;
- Закону України «Про відпустки»;

протягом року відділ культури

2. Забезпечення функціонування мережі комунальних закладів
культури не допускаючи їх закриття та значного скорочення штатної 
чисельності працівників.
протягом року відділ культури

3. Забезпечити виконання розпоряджень і доручень Президента України, 
Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови 
облдержадміністрації та райдержадміністрації які стосуються роботи закладів 
культури району.
протягом року відділ культури

Начальник С.Б.Худик


