
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 18

 28.02.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про роботу відділу культури та роботи
з молоддю Миколаївської сільської ради
у 2018 році

Відповідно до статті 32, підпункту 2 пункту 2 статті 52, пункту 6 статті
59  закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закону України
«Про  культуру»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  культури  та
роботи з молоддю Миколаївської сільської ради про роботу відділу культури
протягом  2018  року,  з  метою  створення  умов  для  розвитку  культури,
сприяння  відродженню  осередків  традиційно  народної  творчості,
національно  –  культурних  традицій  населення  підвідомчої  території,
організації відпочинку і дозвілля громадян,   виконавчий комітет сільської
ради, 

вирішив:

1. Звіт начальника відділу культури та роботи з молоддю Миколаївської
сільської ради (Феніна С.В.) взяти до відома. 

2. Роботу відділу культури та роботи з молоддю Миколаївської сільської
ради протягом 2018 року вважати задовільною. 

3. Начальнику  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю  Миколаївської
сільської ради (Феніна С.В.) протягом 2019 року:
3.1. в своїй роботі керуватися законом України «Про культуру»; 
3.2. забезпечувати  проведення  культурно-мистецьких  заходів  до

державних,  професійних, релігійних та інших визначних подій в
історії України і територіальної громади сільської ради; 

3.3. контролювати стан благоустрою територій та приміщень закладів
культури,  дотримання  вимог  протипожежної  безпеки,
санепідеміологічного  забезпечення  і  правил  з  охорони  праці,
ефективного  використання   електроенергії,  газу  та  твердого
палива;

3.4. тримати на контролі виконання наказів Міністерства культури та
управління культури облдержадміністрації, розпоряджень голови
сільської ради, рішень сесій та засідань виконкому сільської ради;



3.5.  надавати постійну методичну і практичну допомогу установам культури
сільської   ради  в  організації  їх  діяльності,  організаціям  та  закладам,
незалежно від форм власності в проведенні культурно-масових заходів;

3.6.  здійснювати  контроль  за  виконанням  вимог  законодавства
України  щодо  охорони  культурної  спадщини,  збереження
пам’яток археології, культури та мистецтва;              

3.7. контролювати стан збереження  зареєстрованих і нововиявлених
пам’ятників, пам’ятних знаків, обелісків, місць поховань періоду
Другої  світової  війни  1941-1945р.р.  та  жертв  політичних
репресій,  років  голодомору  в  Україні,  археологічних  пам’яток,
меморіальних дощок.

3.8. проводити  роботу по виявленню і підтримці творчо обдарованих
школярів і молоді, сприяти їх участі у всеукраїнських та обласних
конкурсах і фестивалях.           

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин
В.М.  

          

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ



Звіт 
про роботу відділу культури та роботи з молоддю 

та закладів культури Миколаївської ОТГ за 2018 рік 
Миколаївській  сільській  раді  та  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю
підпорядковані  7  клубних  закладів (Миколаївський  СБК,  Северинівський
СБК,  Склярівський СК,  Постольненський СК,  Лікарський СК,  Кекинський
ОДР,  Спаський  ОДР)  та  6  бібліотек (Миколаївська  СБ,  Спаська  СБ,
Склярівська  СБ,  Постольненська  СБ,  Лікарська  СБ,  Северинівська  СБ).  У
семи клубних закладах діє понад 30 клубних формувань, клубів за інтересами
та любительських об’єднань, серед них вокальні студії, гуртки хорового та
фольклорного  співу,  рукоділля,  художнього  читання,  шахово-шашковий,
тенісний,  більярдний,  заняття  з  фітнесу  (тимчасово  припинені  через
відсутність  тренера),  боксу  (Лікарський  СК),  «Господарочка»
(Северинівський СБК), дискотека.

 У  Миколаївській  громаді  розвиток  аматорської  творчості
забезпечують такі колективи:

1) Народний аматорський хоровий колектив Миколаївського СБК,
2) Фольклорний ансамбль Миколаївського СБК,
3)  Вокальний ансамбль «Коровай» Кекинського ОДР,
4) Жіночий вокальний ансамбль «Берегині» Склярівського СК,
5) Жіночий вокальний ансамбль «Постольняночка» Постольненського СК,
6) Новостворений  у  квітні  2018  року  вокальний  ансамбль  «Мальви»

Лікарського СК,
7) Жіночий вокальний ансамбль «Чарівниці» Северинівського СБК,
8) Новостворений у жовтні 2018 року Фольклорний ансамбль «Джерельна

криниця» Северинівського СБК.
Участь  колективів  у  районних,  обласних,  Всеукраїнських  та
Міжнародних фестивалях і конкурсах:

1. «Хліборобська пісня – 2018» 
- Жіночий  вокальний  ансамбль  "Чарівниці"  Северинівського  СБК

увійшов  у  10-ку  кращих  колективів  Сумського  району.  Керівник
Тамара Рязанцева.

- Людмила  Красуля  -  солістка  Миколаївського  СБК  нагороджена
дипломом у номінації «Переможець районного фестивалю-конкурсу
«Хліборобська пісня-2018»»

- Віктор  Іванченко  -  директор  Миколаївського  СБК. Диплом
переможця у номінації "Кубок прогресу".

- Оксана Рябуха - завідувачка Кекинським ОДР перемогла у номінації
"Творча ініціатива".



2. Всеукраïнський  фестиваль-конкурс  хорових  колективiв  iм.Леопольда
Ященка у Києвi.
- Подяка  народному  аматорському  хоровому  колективу

Миколаївського СБК за вірність українській пісенній традиції та за
участь.

3. Всеукраїнський  фестиваль  "Козацький  родослав".  Участь  за
запрошенням. Фестиваль не оцінюється.
- Вокальний ансамбль «Коровай» Кекинського ОДР,
- Жіночий вокальний ансамбль «Постольняночка» Постольненського

СК.
4. Всеукраїнський фестивалі-конкурс народної творчості "ЯРМАРИНКА"

на Національному Сорочинському ярмарку. 
- Народний аматорський хоровий колектив Миколаївського СБК – ІІІ

місце,
- Жіночий вокальний ансамбль «Постольняночка» Постольненського

СБК – І місце.
5. Міжнародний  літературно-мистецький  фестиваль  «Кролевецькі

рушники». Диплом за участь. Фестиваль не оцінюється.
6. Районний фестиваль-конкурс «Співодари-2018»:

- Жіночий вокальний ансамбль «Чарівниці» Северинівського СБК – І
місце,

- Фольклорний ансамбль «Джерельна криниця» - ІІ місце,
- Народний аматорський хоровий колектив Миколаївського СБК – ІІІ

місце.
У квітні 2018 року на місцевому рівні було започатковано новий Відкритий
фестиваль-конкурс  гумору,  сатири  та  вселенського  сміху  «Миколаївська
мітла»,  який  буде  проводитись  щорічно.  Участь  у  даному  фестивалі
приймають  усі  бажаючі  жителі  Миколаївської  громади  будь-якого  віку.
Планується  вихід  фестивалю  на  районний  рівень  з  залученням  учасників
інших ОТГ Сумського району.

У серпні 2018 року започатковано святкування Дня Меду для жителів нашої
ОТГ. За наявності у 2019 році достатньої суми місцевих та залучених коштів
планується зробити День Меду  щорічним Фестивалем Меду «Мед’ok».

У 2018 році на високому рівні директорами та завідувачами клубних закладів
були проведені святкування до Дня Села, на достатньому рівні – урочистості
до Державних свят. Протягом 2018 року у клубних закладах та бібліотеках
були  проведені  культурно-освітні  заходи,  концерти,  виставки  тощо  згідно
річних планів закладів, що базуються на річному плані відділу культури та
роботи з молоддю Миколаївської ОТГ, який, в свою чергу, планує роботу на
рік згідно річного плану роботи Сумського обласного управління культури та
Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. 



Протягом  2018  року  керівники  клубних  закладів  беруть  участь  у  Творчій
лабораторії  та  Академії  клубних  працівників,  де  підвищують  свій
кваліфікаційний  рівень.  Бібліотечні  працівники  є  постійними  учасниками
семінарів при Сумській райдержадміністрації та семінарів на базі Сумської
обласної універсальної наукової бібліотеки.

Відділом культури та  роботи з  молоддю Миколаївської  ОТГ спільно з  ГО
«Український  освітній  клуб»  була  подана  проектна  заявка  на  експерта  з
Німеччини  з  метою  підвищення  рівня  організації  дозвілля  молоді,
модернізації  закладів  культури  та  підвищення  кваліфікації  працівників
культури ОТГ. 28 жовтня 2018 року Службою старших Експертів Німеччини
на 3-тижневий термін перебування в ОТГ був направлений  експерт Ютта
Шауер-Ангерер для допомоги у вирішенні поставлених задач згідно проекту.
По  закінченню  співпраці,  експертом  були  надані  рекомендації  щодо
удосконалення  роботи  клубних  закладів  та  урізноманітнення  гурткової
роботи. 

За 2018 рік для бібліотек були придбані канцтовари на суму - 4901,50 грн та
передплата періодичних видань на 2019 рік на суму – 19 897,50 грн.

Всі  клубні  заклади  були забезпечені  канцтоварами на  суму  -  2010,75  грн,
господарськими  товарами  на  суму  –  4396,08  грн,  подарунками  для
проведення  культурно  –  масових  заходів  –  26077,07  грн,  спортивним
інвентарем  –  1195  грн,  на  послуги  по  перевезенню  учасників  художньої
самодіяльності – 23400 грн.

      Придбання для Миколаївського СБК: тканини для облаштування сцени –
25350  грн,  квіти  штучні  для  декору  –  1061,49  грн,  музичне  обладнання
(радіосистема-1шт.,стійка  мікрофона  –  1шт.),  комп’ютерне  обладнання
(жорсткий  диск)  –  1510  грн,  банер  –  1367  грн,  придбання
електротоварів(провід для інтернету) – 1500 грн. Також проведено поточний
ремонт каналізаційної системи на суму – 6869,39 грн, ремонт водовідведення
– 3202,07 грн, поточний ремонт акустичної системи на суму – 400 грн. та
поточний  ремонт  електросистеми  –  14991,37  грн,  проведено  капітальний
ремонт Миколаївського СБК  на суму – 166 615,81 грн.

      Придбання  для  Северинівського  СБК:  капітальний  ремонт
Северинівського СБК на суму – 227 384,19 грн., поточний ремонт покрівлі –
31 944,55 грн., новорічна ялинка -  2100 грн , шнур мікрофонний -552 грн.

       Придбання для Склярівського СК : тканини для облаштування сцени –
9020,1 грн.,  проведений поточний ремонт топкової на суму – 3152,28 грн.,
поточний ремонт системи опалення – 125 000 грн.



       Придбання Постольненського СК : тканини для облаштування сцени –
5461,65 грн., акустична система на суму – 4060 грн.

       Придбання Кекинського ОДР : більярд – 19 264 грн., новорічна ялинка –
2100 грн..

       Придбання Спаського ОДР : тканини для облаштування сцени – 2264,4
грн, новорічна ялинка – 2100 грн.,  поточний ремонт приміщень Спаського
ОДР – 14 976 грн.

Начальник відділу культури                                                          С.ФЕНІНА
та роботи з молоддю 
 

 


