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Звіт відділу культури, туризму  
Печеніжинської селищної ради  
об’єднаної територіальної громади 

 

Заслухавши інформацію в.о. начальника відділу культури, туризму 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Світлани Якубенко звіт про роботу відділу культури, туризму 
Печеніжинської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт відділу культури, туризму виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади взяти до 
відома (додається). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 

  



Звіт 

відділу культури, туризму 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

«Про підсумки роботи закладів відділу культури і туризму Печеніжинської 
селищної ради ОТГ за 2020 рік 

 

Культура Печеніжинської ОТГ - невичерпні джерела звичаїв, традицій, 
обрядів, народних ремесел, які зберігаються завдячуючи творчим натхненним 
людям, книгозбірням,  пам’яткам історико-культурної спадщини. В контексті 
державної політики працівники відділу культури і туризму Печеніжинської 
ОТГ єднали традиції та інновації завдяки тісній співпраці з управлінням 
культури ОДА,  органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, релігійними громадами, іншими відділами та підрозділами. 

Інфраструктура закладів культури  налічує: 
Кількість клубів,Народних домів, Будинків культури – 9 

Кількість бібліотек – 10 

Кількість шкіл естетичного виховання – 1 

1 - музейна кімната при бібліотеці у селі Сопів 

Кількість колективів художньої самодіяльності, яким присвоєно  
звання «народний» - 5, з них: 1 - «зразковий», а також комісією управління 
культури національностей та релігій Івано-Франківської ОДА - 22 жовтня 2020 
року присвоєно звання зразковий танцювальному колективу «Сузір’я» БК 
смт.Печеніжин 

Протягом звітного року відділом культури і туризму  здійснювалися 
заходи спрямовані на національне і духовне відродження та збереження 
української культури.  

Відділом культури і туризму проведено низку масових заходів : 
«Відкриття центральної ялинки громади», «Різдвяна розколяда, «День 
Соборності України» , «Річниця битви під Крутами», «До дня пам’яті Небесної 
Сотні», «Річниця з дня народження Великого Кобзаря», «День пам’яті та 
примирення», «День слов’янської писемності і культури», «День вишиванки»,  
«Міжнародний день захисту дітей, День Конституції, День молоді, День 
Незалежності, відкриття  парку смт.Печеніжин, кінні  змагання «Сила коней 
2020», святкування Дня Захисника України, УПА, Дня козацтва»,  річниця 
пам’яті жертв голодомору 32-33 р. та політичних репресій,  «Свято Миколая». 
Публічна бібліотека стала центром творчості майстрів декоративно - 

ужиткового мистецтва. Де було презентовано роботи художниці-самоука 
Оксани Микитюк, а також представлено виставку майстрів декоративно - 

ужиткового мистецтва громади. Сьогодні до Вашої уваги представлено роботи 
учнів класу образотворчого мистецтва Печеніжинської дитячої музичної 
школи.  

Проведено огляд-конкурс творів патріотичного спрямування, була 
організована виставка альбомів-розгорток, з фотоілюстраціями проведених 
тематичних масових заходів 

Всі культурно-мистецькі події висвітлювалися  на веб-сторінці ОТГ та 
відділу культури і туризму.Працівники відділу культури і туризму 



започаткували виїзні концерти за участю колективів художньої самодіяльності 
по селах громади. 

Організовано конкурс читців творів Т.Шевченка, де нашу громаду на 
обласному конкурсі представляла Юля Якименко, Ярина Копильців.  В 
публічній бібліотеці ім. В.Грабовецького проводились: засідання круглого 
столу присвячені проекту «Глобальні бібліотеки»; презентації книг та зустріч з 
письменниками краянами. В публічній бібліотеці відбулася творча кузня 
«Сузір’я талантів Печеніжинської громади» де молодь громади представляла 
свої таланти і ін..  Організовано  флешмоби до Дня вишиванки «А у моїм краю 
цвітуть вишиванки», «До дня пам’яті і примирення.», до «Дня матері», 
«Великодні гаївки», «До міжнародного дня захисту дітей», до «Дня 
Незалежності України і ін., працівниками Публічної бібліотеки 
ім.В.Грабовецького зібрано базу даних: краєзнавчий каталог про пам’ятники, 
культурно-історичні, пам’ятні місця громади. 

Доброю традицією стали творчі звіти закладів культури та аматорів 
перед краянами, на яких присутні депутати, священнослужителі, старости сіл, 
де ведеться живий діалог про нагальні проблеми кожного населеного пункту. 
Такі звіти пройшли: БК смт.Печеніжин, БК с.Сопів, БК с.Княждвір, клуб села 
Малий Ключів, клуб села.  Молодятин, Народний дім с.Марківка 

З обласних коштів виділено 350 000 для перекриття даху в селі Малий 
Ключів., кошти відділу культури і туризму  Печеніжинської ОТГ в сумі 20000 
на косметичний ремонт БК смт.Печеніжин,  за кошти відділу культури і 
туризму Печеніжинської ОТГ перекладено пічку в Народному домі 
с.Марківка,а це 7000 грн., за рахунок спецкоштів в закладах культури села 
Молодятин, Слобода, Княждвір зроблено косметичні ремонти на суму понад 
25 000 грн.,заспецкошти 17 400 грн. поміняно вікна у клубі села Рунгури. 
Залишається актуальним на сьогоднішній день  питання фінансово-

господарської роботи в клубі села  Рунгури -  ремонт пічок. Хочу подякувати  
меценату,а зараз старості села Рунгури  за допомогу у фінансуванні для 
закупівлі краски, а також за  підтримку бюджету участі, за яким вдалося 
виграти і закупити тенісний стіл,  музичну апаратуру та крісла для глядацького 
залу.  Сума проектів складає 60 000 грн. За кошти відділу проведено інтернет 
мережу до Народного дому с. Слобода, клубу с.Рунгури, Народного дому 
с.Кийданці це 9000 грн. Всі заклади культури забезпечені дровами. 
Закупленокомп’ютери для бібліотеки села Рунгури та бібліотеки с.Кийданці. 
Хочу наголосити, що всі бібліотеки комп’ютеризовані і всі мають доступ до 
мережі інтернету. Слід звернути особливу увагу на дозвілля дітей, молоді 
інших верств населення, які не завжди проходять на якісному рівні, через брак 
музичної апаратури. А це НД с. Слобода, клуб с. Малий Ключів, а також БК 
смт.Печеніжин. 

Бібліотеки-філії на базі Публічної бібліотеки ім.В.Грабовецького взяли 
участь в  конкурсах: конкурс читців присвячений річниці з дня народження 
Т.Шевченка; огляді-конкурсі «Легенди рідного краю»;  «Найкращий читач  – 

2020», роковин пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій (була 
проведена акція «33 хвилини»); акції «Чисте довкілля» і ін. Бібліотечні 
працівники приділяли значну увагу популяризації літератури з питань 



екологічного, морально-правового та естетичного виховання. Велика увага 
приділялась вивченню історії рідного краю, традицій і звичаїв. Працівниками 
бібліотек на сторінці фейсбук відділу культури і туризму ведеться рубрика 
«Багаті на таланти», де висвітлюється матеріал про митців нашої громади.  

Працівниками культури  записано 26 - обрядів, проведено 23 - години 
народознавства, 67 годин духовності, оформлено 16 альбомів-літописів по 
краєзнавству. Публічна бібліотека імВ.ГрабовецькогосмтПеченіжин   стала 
переможцем  у обласному конкурсі «Краща бібліотека року 2020». В умовах 
карантину бібліотечними працівниками перекладено фонд згідно таблиць УДК. 
Також бібліотечні працівники стали волонтерами для старших жителів 
громади. У фейсбук сторінці відділу було скинуто номера телефонів 
бібліотечних працівників за якими жителі громади могли звернутися за 
допомогою, щоб принести лікарські препарати , заплатити комунальні послуги, 
закупити продукти. 

В Печеніжинській дитячій музичній школі навчається - 100 учнів, 
відкрито клас образотворчого мистецтва де навчається – 35 учнів. Спецкошти 
сьогодні складають на всі музичні інструменти 240 грн., та клас самоокупності 
280 грн., Робота ведеться на належному професійному рівні, про що свідчать 
результати обласних оглядів-конкурсах, в  обласному конкурсі  виконавської 
майстерності творчих колективів ПСМНЗ, де були представлені: хоровий  
колектив, фортепіанні дуети, ансамбль скрипалів, бандуристів,  які виступили 
на високому професійному рівні.  

План по спец коштах закладами культури клубного типу за 2020 рік 
виконано на 30% . В зв’язку з тим, що з березня почався карантин і всі 
розважальні заходи були відмінені. Тому звертаюся з проханням до членів 
виконкому і до Вас шановний Ігоре Васильовичу про те, щоб зменшити план з 
35 000 грн до 9 000 грн. 

В бібліотеки ОТГ виписано періодичні видання на суму - 9 514 грн. 
Отримано з обмінного фонду літератури на 9.505 грн. Зараз чекаємо велику 
партія літератури з видавництва Всеукраїнського інституту книги на який була 
відібрана Публічна бібліотека імВ.Грабовецького, як кращий заклад області. В 
Публічній бібліотеці  заведено  зошит, яку книжку ти хотів би прочитати? 
Згідно запитів користувача стараємось задовольняти запити читачів, адже 
книжка це є духовний путівник. За запитами читачів для бібліотек закуплено 
літератури на 15 000 грн. І знаєте, дуже приємно чути вислів читача: «Яка 
хороша ваша бібліотека». Сьогодні слід працювати над енергозбереженням, 
впроваджуючи нетрадиційні, ефективні форми опалення приміщень.  

На сьогоднішньому етапі культура потребує державної підтримки, 
особливо фінансової та законодавчої, адже економічно розвинута держава 
неможлива без багатих духовно і гармонійно розвинених людей, без закладів 
культури. Щиро дякую за увагу. Надіюсь на подальшу співпрацю з виконавчим 
комітетом Печеніжинської громади. 
В.о. начальника відділу 

культури, туризму виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної  
територіальної громади                                                         Світлана Якубенко 


