
Відділ культури і туризму 

 
Головний бухгалтер – Боднаренко Уляна Василівна 

Вас вітає 



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 
(СТРУКТУРА) 

10 бібліотек (в т.ч. 1 
музейна кімната при 

бібліотеці) (15 
працівників) 

9 клубних 
закладів (23 
працівники) 

1 дитяча музична 
школа (100 учнів 

та клас 
образотворчого 
мистецтва – 35 

учнів) (17 
працівників) 

 

•Публічна бібліотека 
ім.В.Грабовецького 

смт.Печеніжин -3 

• Бібліотеки-філії сіл: 
• с.Слобода -1 

• с.Марківка – 1 

• с.Рунгури – 1 

• с.Молодятин – 1 

• с.Сопів – 1 

• с.Малий Ключів -1 

• с.Княждвір – 1 

• с. Кийданціі – 1 

• Дитяча бібліотека 
ім.В.Грабовецького 

смт.Печеніжин – 2 

Кількість бібліотечних 
працівників 

• Народний дім 
с.Слобода -1 

• Клуб с.Рунгури -1 

• Народний дім 
с.Марківка -1 

• Клуб с.Молодятин -
1 

• Клуб с.Малий 
Ключів -1 

• Народний дім 
с.Кийданці – 1 

• БК с.Княждвір – 4 

• БК с.Сопів – 6 

• БК смт.Печеніжин – 

3   
 

Кількість клубних 
працівників 

2964,603 
тис.грн – 

видатки на 
оплату праці 



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 
(КОМУНАЛЬНІ ВИДАТКИ) 

Загальні дані по відділу за 2020 рік 

Бібліотечні заклади Клубні заклади ДМШ 

Витрати на 
енергоносії 

52 670 грн 55 280 грн 68 415 грн 

Дрова   - 9 576 грн - 

Витрати на матеріали 15 838 грн 24 089 грн 3 392 грн 

Витрати на послуги 12 881 грн 22 232 грн 5 595 грн 

В порівнянні з 
2019 дані 

витрати є на 
8,7% меншими 

Бюджет 
Печеніжинської 

громади 



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ  
 (ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА) 

Кількість учнів на 
інструментальних 

відділах 

100 

30 –

звільнені 
від оплати 
на 50% 

2 – на 
100% 

фортепіано скрипка Цимбали Баян Акордеон Бандура Гітара саксофон 

Ба
ть

кі
вс

ьк
а 

пл
ат

а 

Інструментальні відділи – 

240,0 грн 

образотворче - 280,0 грн 

Кількість учнів на 
образотворчому 

відділах 

35 



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 
 (ВИДАТКИ НА ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ) 

Видатки в 2020 р. 
тис.грн 

Заклади клубного типу Бібліотечні заклади 

180,0 Капітальний ремонт 
даху в с.Малий Ключів 

174,0 Закуплено вікна в 
с.Рунгури - спецкошти 

3,8 Підключено інтернет-
послуги 

17,0 Поповнення 

бібліотечного Фонду 

112,149 Поточний ремонт 
бібліотеки с.Марківка 

146,965 Поточний ремонт 
бібліотеки 
смт.Печеніжин 



Покращення матеріально-технічної бази 

Придбано обладнання та 
меблі для клубу с. Рунгури 
завдяки перемозі у конкурсі 
проєктів Бюджету участі 
Печеніжинської громади. 

60 тис.грн 
- Бюджет 

участі 



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

Проморолики
: про різдвяну 
розколяду, до 

дня 
вишиванки, 

до Дня 
пам’яті та 

примирення, 
до 

Міжнародног
о дня захисту 
дітей, до Дня 
Захисника 
вітчизни та 
створення 

УПА; до Дня 
писемності і 

мови 

Жива 
реклама: про 

виставку 
робіт Оксани 
Микитюк, про 

виставку 
робіт 

майстрів 
ужитково-

прикладного 
мистецтва 
громади 

Онлайн-

виступи до 
різних свят 
на фейсбук 

сторінці 
відділу 

ансамблю 
«Горяночка», 

Марії 
Явдошняк, 

Миколи 
Мотрюка, 

Оксани 
Атаманюк, 

Ольги 
Лавріненко 

чоловічого 
ансамблю БК 
с.Княждвір та 

ін. 
 

Підготовлено 
виставки 

робіт  Оксани 
Микитюк, 

Николи 

Андрусяка, 
Петра 

Гаврищука, 
Василя 

Скрипника, 
Ганни Стефак, 
Марії Стефак, 

Василя 
Обушака, 

Марії 
Панчошак, 

Миколи 
Шовкового 

(виставки доступні 
в онлайн форматі)  

Презентація 
книги Наталії 

Сметанюк 

«Все, що на 
серці» 



Відкритий публічний простір 

Простір 
навчання 

та 
інфомацій 

Простір 
спілкування і 
волонтерства 

Простір 
натхнення і 
досліджень 

Wi-Fi зона; 
Робота в пакеті 

Microsoft 
Office;програми 

графічного дизайну, 
обробки зображень, 

доступ до 
електронних 

ресурсів 

Створення 
дослідницько-

краєзнавчих робочих 
груп; презентація 

мистецьких виставок; 
Розміщення фотозон та 

дефіле автентичного 
одягу 

Презентації 
творчого доробку 

поетів-краян; 
літературна 

кав’ярня «Довбушів 
привал»; онлайн 

спілкування з 
читачем; допомога 

в оплаті 
комунальних 
послуг і т.д. 

9 тис.грн. – 

видатки на 
проведення 

інтернету (НД 
с.Слобода, НД 

с.Кийданці, клуб 
с.Рунгури) 
(програма 

відділу) 



Бібліотека та сучасний читач 

https://www.facebook.
com/groups/22415234

4780421 
- Сторінка в Facebook 

відділу культури і 
туризму 

Печеніжинської ОТГ 

Інструменти в 
роботі з 

інформаційними 
технологіями 

Онлайн-реклама 
(опис сюжету 

книги, перегляд 
зовнішнього 
виду) нової 
літератури, 

цікавих книг 

Publichna-biblioteka-
imeni-volodimira-

qrabovetskogo-smt-

pecheni.webnode.com.
ua 

- веб-сайт Публічної 
бібліотеки 

ім.В.Грабовецького 



Підготовка заходу 
презентації книги 

Наталії 
Сметанюк  

 «Все що на серці» 

Власні кошти 
автора та 

працівників 
бібліотеки 



Генеруємо ідеї та  
проводимо свята 

 

Створення 
проморолика 

відкриття 
новорічної 

ялинки громади 

Підготовка 
новорічного 
флешмобу за 

участі 
танцювального 

колективу 
«Сузір’я» 

Розроблено 
сценарій 

свята  

2,5 тис.грн 
Бюджет 
громади 

(програмат
відділу) 



Генеруємо ідеї та  
проводимо свята 

 

Розроблено 
сценарій свята та 

святкової  різдвяної 
ходи з колядками 

Співпраця з 
дизайнерами по 

підготовці різдвяної 
фотозони 

Створення 
проморолика 

різдвяної коляди  
*В небі ангели 

співають* та 
розміщення в 

соц.мержі  

1,5 тис.грн 
Бюджет 
громади 

 



Популяризація заповітного 
урочища місцевого значення 
«Кропивець» в с.Молодятин та 
чудової локації для фотосесії, де 
розташована поляна білоцвіту 
весняного або як у нас кажуть 
«кликоцею».  
 

 

http://www.iftourism.
com/places/dolina-

klikocejiv 
Розміщення 

матеріалу про 
туристичний 

маршрут  
 

Співпраця з управління 
міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та 

інвестицій 
облдержадміністрації – 

подання листа про 
встановлення 

інформаційного стенду 

Встановлено 
туристично-

інформаційний 
стенд в Долині 

кликоцеїв в 
с.Молодятин. 



Заповнення 
облікової картки 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини України 

Збір 
фольклорного 

матеріалу, 
дослідження 

рухів та історії 
танцю, 

спілкування з 
повадирями-

учителями танцю 

Створення робочої 
групи на базі 

бібліотеки, яка 
працювала над 

дослідженням танцю 
«Аркан з Ковалівкою» 

Наказ № 2008 
Міністерства 

культури та 
інформаційної 

політики України 

підписано 

 5 серпня 2020 

року. 

Звичай виконувати 
танець Аркан з 
Ковалівкою в 

Печеніжинській ОТГ є 
елементом 

нематеріальної 
культурної спадщини 



Бібліотека – місце талановитих та юних 

20 лютого 2020 р. 
 в Публічній бібліотеці ім. В.Грабовецького  

смт. Печеніжин відбувся  конкурс читців на краще виконання 
художніх творів Тараса Григоровича Шевченка та творів, 

присвячених видатному генію української літератури, під назвою 
«Тарас Шевченко – батько української нації». Працівниками 

бібліотеки  підготовлена книжкова виставка «Доторкнімося до 
слів невмирущих», а також виставка малюнків «Миті сокровенні 

Шевченка» учнів класу образотворчого мистецтва Печеніжинської 
дитячої музичної школи 

  Мета: популяризація творчої 
спадщини генія української літератури 
Т.Г.Шевченка, виявлення обдарованої 

молоді, розвитку, пізнання, 
осмислення краси художнього слова 



Сучасні книжки для маленьких 
читачів 

Публічна бібліотека виграла Проект за 
участі Нової пошти та Фундації 

Дарини Жолдак та отримала книги-
казки з ілюстраціями українських 

художників .  
Казки оживають за допомогою 
смартфона та додатку WowBox 



Карантин – це час для самоосвіти та 
волонтерства 

Завідувачка Публічної бібліотеки Світлана 
Якубенко є учасницею Івано-Франківського прес-
клубу бібліотек проекту "ПУЛЬС",  та взяла 
уучасть у онлайн-вебінарі від проекту ПУЛЬС/IREX 
"Як бібліотеки згуртовують громаду під час 
карантину", де поділилася досвідом роботи 
Публічної бібліотеки та бібліотек-філій 
Печеніжинської ОТГ. 

Онлайн-вебінарі "Живі історії: Освіта та 
навчання за європейськими програмами" 
та "Волонтерство створення, що це значить 
для мене".  

Світлана Якубенко успішно завершила курс 
"Публічні заходи на європейську тематику" в 
рамках проєкту Представництва ЄС в Україні 
"Інформаційна підтримки ЄС - бібліотекам для 
дітей та юнацтва України". 
 
Онлайн-конференціїя"Захист і збереження 
нематеріальної культурної спадщини як основи 
національної культури для самоідентифікації 
нинішнього і майбутніх поколінь українців". 
ділилася досвідом підготовки облікової картки на 
елемент НКС "Звичай виконувати танець Аркан з 
Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ" для включення 
до Національного переліку елементів 
нематеріальної культурної спадщини України. 

Команда Публічної бібліотеки ім. В. Грабовецького 

взяла участь у онлайн-форумі "Модель сучасної 
бібліотеки для ОТГ" організованого Українською 
бібліотечною асоціацією спільно з Українським 
культурним фондом, Міністерством культури та 

інформаційної політики України, Асоціацією 
об'єднаних територіальних громад та Zoldak 

foundation 



Відділ культури і туризму – організатор 
відновлення традицій 

Флешмоб 
Великодні 

гаївки 
Печеніжинської 

громади 

В умовах 
карантину 

Відео виконання гаївок та випікання 
обрядового хлібу доступне для 
перегляду на Facebook сторінці 

відділу 



До дня пам'яті і примирення  

онлайн флешмоб 

 "Свіча пам'яті" 

за участі Маргарити Бежанішвілі, 
Ярини Копильців та працівників 

Публічної бібліотеки 
ім.В.Грабовецького та бібліотек-

філій відділу культури і туризму 
Печеніжинської ОТГ читають поезії 

поетів-краян 

В умовах 
карантину 

Відеоматеріали доступні для 
перегляду на Facebook 

сторінці відділу 

Відділ культури і туризму – організатор 
флешмобів 

До Дня вишиванки флешмоб 
– Одягни вишиванку  

за участі активної молоді та 
працівників відділу, фотографій 
всіх бажаючих жителів громади 
популяризуємо вишиванку як 

ідентичний код нації 

До Міжнародного Дня 
захисту дітей 

за участі всіх бажаючих батьків і 
дітей громади (фото та відео 

матеріали) 

До Дня писемності та мови 

за участі талановитих людей 
громади, які читають поезію 
присвячену українській мові 



Бібліотека - PR-менеджер для 
майстрів громади 

Рубрика «Багаті на 
таланти» 

На Facebook сторінці 
відділу Публічна 

бібліотека розповідає 
про майстрів 
декоративно-

прикладного мистецтва 
громади. Ділиться їхніми 

світлинами робіт. 



Бібліотека - PR-менеджер для 
майстрів громади 

Рубрика «Багаті на 
таланти» 

В Публічній бібліотеці 
ім.В.Грабовецького 

смт.Печеніжин проходила 
виставка робіт майстрів 

Печеніжинської громади 
 

Співпраця із ЗМІ: вийшло в ефір 
телеканалу РАІ  сюжети 

присвячені талановитим 
майстрам громади 

На фейсбук сторінці 
відділу представлена 

онлайн-виставка робіт 
майстрів 



Бібліотека – локація краси 

Місце краси в 
Публічній 

бібліотеці, де 
можна створити 

безліч фотографій 
в етностилі, 
працівники 

допомагають 
підібрати одяг та  

бувають у ролі 
фотографів 



Бібліотека – простір зустрічей і 
натхнення 

Презентація виставки 
художниці-самоуки 

 Оксани Микитюк 

ЇЇ роботи виконані 
мастихіном, пальцями а 

також пензлями. Тематика 
різножанрова: пейзаж, 

натюрморт, дуже любить 
малювати квіти. Родзинкою є 

те, що художниця вручну 
розписує одяг і створює 

принти, які роблять прості 
речі дизайнерськими. 

Підготовлено 
відеорекламу 

виставки 
https://www.facebook.com/1000109
17935897/videos/1180869375620316

/?extid=Mb8hp108pbnIOpzB 
 

Розроблено 
програму заходу 



 Відділ культури і туризму - центр генерації 
ідей проведення свят  

Відзначення Дня 
Державного 

Прапора та 29-ої 
річниці Дня 

Незалежності 
України 

Щирими українськими піснями всіх 
присутніх вітали талановиті аматори 
відділу культури і туризму: викладачки 
Дитячої музичної школи Ольга 
Лавріненко та Оксана Атаманюк, дует 
Марії Явдошняк та Романи Горук, читці 
Ярина Копильців та Христина 
Боднаренко. 

Оформлено фотозону 
в національному стилі 



 Відділ культури і туризму - центр генерації 
ідей проведення свят  

* •Розроблення сценарію 
свята, підготовка 
проморолику, 
завантаження онлайн 
номерів на Facebook 
сторінку відділу 

* 
•Співпраця з 

дизайнерами та 
оформлення 
фотозони,  
холодних вогнів 

* 
•Дефіле 

автентичного одягу 
сіл Печеніжинської 
громади 

Відкриття 
оновленого 

парку 

3,2 тис.грн 
(фотозона та 

сувенірна 
продукція) 



Участь в організації кінних змагань 
«Сила коней» 

Призовий 
фонд -9 
тис.грн 

(програма 
відділу) 

Робочі 
зустрічі з 

учасникам
и змагань 

Розроблення 
сценарію 

свята 



«Борцям за волю України» 
святкування свята Покрови - 

покровительки воїнів УПА, День 
Захисника України, день Українського 

козацтва в меморіальнім комплексі 
"Борцям за волю України" в урочищі 
Діброва смт.Печеніжин та урочищі 

Петричєва с.Рунгури 

 

Створений проморолик заходу та 
розміщений на фейсбук сторінці відділу 



Підтвердження звання  
зразкового колективу 

Хореографічний колектив «Сузір’я» 
Будинку культури селища Печеніжин, 

керівниця Ірина Юхненко,  

підтвердив звання  

«Зразковий танцювальний колектив» 



Організація акцій по прибиранню 

Прибирання територій навколо резиденції 
Щепановського – колишня поліклініка 

 

     Прибирання біля меморіального комплексу в 
урочищі Дуброва 

 

Прибирання біля пам’ятнику Станіславу 
Вінцензу с.Слобода 



Публічна бібліотека 
ім.В.Грабовецького отримала 

перемогу в обласному конкурсі 
 «Краща бібліотека року2020» 

 в номінації  
«Бібліотека - громадський центр 

місцевої активності» 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 
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