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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Основні масові заходи 

1.1 Тимчасове призупинення 

проведення масових заходів у 

зв’язку з карантином 

до 24 квітня Гуманітарний відділ, 

підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

1.2 Проєкт «Люди громади» (історії 

відомих особистостей 

Городищенської громади) 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ, 

підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

1.3 Флешмоб до Всесвітнього дня 

вишиванки 

21 травня Гуманітарний відділ, 

підпорядковані заклади 

культури 

ІІ. Культурно-просвітницька робота 

2.1 Вшанування трагедії спалення села 

Красний Сад. Покладання квітів до 

пам’ятника 

квітень Гуманітарний відділ, 

клуб с.Михлин 

2.2 Тематичні заходи до Дня матері травень Підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

2.3 Тематичні заходи з нагоди 

Міжнародного дня сім’ї 

травень Підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

2.4 Розважальні заходи з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей 

червень Підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

2.5 Урочистості з нагоди Дня 

Конституції України 

червень Підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

ІІІ. Методична робота 

3.1 Проведення семінару-наради 

клубних працівників та 

бібліотекарів. Підсумки роботи 

закладів культури за І квартал 2020 

року та пріоритетні завдання на рік  

травень Гуманітарний відділ 

3.2 Надання методичної та практичної 

допомоги працівникам клубних 

установ в організації культурно-

просвітницької та дозвіллєвої 

діяльності 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ 

3.3 Виїзди працівників гуманітарного 

відділу з метою вивчення стану 

справ, надання методичної та 

практичної допомоги в організації 

роботи закладів культури та 

бібліотек 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ 

3.4 Надання індивідуальних 

консультацій (також онлайн) 

керівникам клубних закладів, 

клубних формувань, творчих 

колективів з питань підбору 

репертуару, написання сценаріїв, 

організації роботи творчих 

колективів, любительських 

протягом 

кварталу 

Гуманітарний відділ 
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об’єднань, клубів за інтересами 

тощо 

3.5 Проведення семінару-практикуму 

працівників закладів культури. 

Створення картотеки умільців та 

майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва  

червень Гуманітарний відділ 

ІV. Фінансово-господарська діяльність 

4.1 Списання матеріальних цінностей  

непридатних для використання 

протягом 

кварталу 

Підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

4.2 Благоустрій прилеглих територій протягом 

кварталу 

Підпорядковані заклади 

культури, бібліотеки 

 

Головний спеціаліст                                                                  Галина БАКОШ 

гуманітарного відділу 




